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“Fogos e clarões na cidade  
Anunciando que o sonho não morreu  
E em janelas há gente reclamando  
Essa prisão que de fato não morreu  

Entre todas janelas  
Há grades e terror  

Momentos de oração  
Há gargalhadas na boca da donzela  

Há gritos e temor 
Momentos que passeiam no passado 
Há mais amigos na porta dos fundos  

A esperar... A esperar... As pedras bonitas”.  
(Filhos de Ícaro – Zé Ramalho) 
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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa analisa, através do paradigma abordado pelas teorias críticas da criminologia, o 

processo de apuração do ato infracional e de aplicação das medidas socioeducativas para 

adolescentes presente no Estatuto da Criança e do Adolescente, abordando as principais falhas 

presentes nos seus dispositivos responsáveis por determinar, de forma desigual, uma seleção 

de indivíduos indesejados, considerados, em razão dos seus comportamentos e de suas 

personalidades, como inimigos do controle punitivo. Neste sentido, através do método 

bibliográfico, busca compreender inicialmente quais as principais divergências entre as teorias 

críticas e as escolas tradicionais da criminologia (clássica e positivista), abordando como 

aquelas analisam processo de criminalização e de escolha de determinados inimigos efetuado 

pelo controle social punitivo. Logo após, analisa os papéis sociais historicamente destinados a 

crianças e adolescentes, sobretudo as em determinadas situações irregulares, e suas 

influências nas legislações e no controle social punitivo ao longo da história brasileira, 

apontando, por fim, que adolescentes, principalmente pertencentes às parcelas mais pobres, 

são atualmente classificados como inimigos. Depois, perpassa para a análise, através da 

criminologia crítica, dos fundamentos do ato infracional e das características específicas da 

responsabilização juvenil, descortinando as falsas disputas envolvendo a Justiça Juvenil e a 

Justiça Penal Juvenil através da criação de um modelo garantista e crítico: A Justiça 

Infracional. Além disto, defende a adoção de uma política criminal alternativa capaz de 

reduzir os efeitos negativos da responsabilização juvenil, através da efetivação das garantias 

infanto-juvenis na seara infracional e do estímulo a um direito infracional mínimo. Por fim, 

analisa os pontos sensíveis (ou as brechas) presentes na seara infracional, identificando que 

estas brechas são responsáveis por, através de discursos supostamente compassivos e 

protecionistas, selecionar arbitrariamente determinados adolescentes considerados como 

inimigos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: CRIMINOLOGIA CRÍTICA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL. GARANTISMO. JUSTIÇA JUVENIL. 
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ABSTRACT 

 

 

This research analyses, through the paradigm covered by the critical theories of criminology, 

the process of investigating of illegal act and application of educational measures for 

adolescents in this Statute for Children and Adolescent, approaching the major flaws present 

in their devices responsible for selecting, unevenly, certain unwanted persons, considered as 

enemies of punitive control. In this sense, through the literature method, seeks firstly to 

understand the main differences between the critical theory and the traditional schools of 

criminology (classical and positivistic), approaching how the critical theory analyses the 

criminalization process and the enemies choice made by the punitive social control. After, 

examines the historical roles for children and adolescents, especially in irregular situations, 

and their influence on legislations and punitive social control throughout Brazilian history, 

pointing, finally, that teenagers, especially pertaining to the parcels more poor, are classified 

as enemies. Then, it goes, through to the analysis by critical criminology, the fundamentals of 

illegal act and the specific characteristics of the juvenile accountability, revealing the false 

disputes involving the Juvenile Justice and Juvenile Criminal Justice by creating a critical 

model that provides all guarantees: The Infracional Justice. In addition, advocates de adoption 

of a alternative criminal policy capable of reducing the negative effects of juvenile 

accountability through the execution of children and young guarantee and the stimulus for a 

minimal state intervention. Finally, it analyses the critical points (or holes) presents in Statute, 

identifying that these gaps are accounted for selecting arbitrarily, through speeches 

supposedly compassionate and protectionist, certain adolescents regarded as enemies.                     

 

KEYWORDS: CRITICAL CRIMINOLOGY. CHILD AND ADOLESCENT STATUTE. 

ILLEGAL ACT. GUARANTEES. JUVENILE JUSTICE. 
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INTRODUÇÃO 
 

“Um livro de poesia na gaveta não adianta nada 
lugar de poesia é na calçada 

lugar de quadro é na exposição 
lugar de música é no rádio 

 
ator se vê no palco e na televisão 

o peixe é no mar 
lugar de samba enredo é no asfalto 
lugar de samba enredo é no asfalto 

 
aonde vai o pé arrasta o salto, 

lugar de samba enredo é no asfalto 
aonde a pé vai se gasta a sola 

lugar de samba enredo é na escola”. 
 

(Cada Lugar Na Sua Coisa - Sérgio Sampaio) 

 

 Esta pesquisa vem tratar de um assunto essencialmente delicado e amplamente 

debatido, porém pouco refletido na realidade. Afinal, a temática relativa aos Direitos da 

infância e juventude dentro de um atual contexto de violação, principalmente às prescrições 

ditas protecionistas na seara da responsabilização por atos praticados por adolescentes, não é 

um assunto fácil de debater, ainda mais quando se propõe a defesa de condições menos 

repressivas e mais respeitosas, como é o caso desta pesquisa. Neste sentido, este trabalho não 

vem para falar da temática infanto-juvenil através do otimismo simplista, ou da crítica 

repressiva sem conteúdo, que lhe perseguem há tempos. Também não pretende abordar o 

procedimento de apuração do ato infracional e de aplicação das chamadas medidas 

socioeducativas para adolescentes através da repetição do tão enfadonho discurso jurídico 

empregado pelo senso comum teórico1 presente costumeiramente na esfera dos Direitos da 

criança e do adolescente. Assim como reproduz a poesia do saudoso Sérgio Sampaio acima 

apontada, pesquisas jurídicas com discursos vazios, eivadas de lugares-comuns, não adiantam 

nada diante de uma sociedade cada vez mais esquizofrênica frente a um cenário cada vez mais 

repulsivo e menos estimulante, com a expansão de políticas econômicas globais segregadoras, 

principalmente para determinados grupos considerados indesejados. Na realidade, as 

pesquisas tidas por simplistas tendem, implícita ou explicitamente, a apenas reafirmar e 

embasar a segregação histórica costumeiramente alavancada pelas atuais políticas, 

desmascarando a suposta neutralidade presente nos conteúdos tidos por científicos, que, 

                                                           
1 BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: Introdução à Sociologia do 
Direito Penal. 3ª ed. Rio de Janeiro: Revan, 2002. p. 30. 
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apesar do que aparentam, são eivados de construções parciais sob um determinado ponto de 

vista. 

   Partindo-se da perspectiva da ideologia presente no pensamento histórico-materialista 

de Marx2, não se trata de analisar as práticas jurídicas na temática infanto-juvenil, mais 

precisamente sobre o processo de apuração e de responsabilização do adolescente 

supostamente infrator, através de uma abordagem neutra, nem o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) como o clímax de um progresso histórico de ideias que resultou numa 

legislação perfeita e acabada3. Muito pelo contrário, tal situação apenas faz encobrir o que na 

realidade acontece por detrás dos muros do cárcere, das salas da academia e dos Tribunais. 

Não é uma tarefa fácil. Nem as respostas soam boas aos ouvidos da maioria, nem terão o 

condão de buscar um messianismo ideológico como única alternativa para fugir do mal, no 

entanto, faz-se salutar refletir sobre temática diante de uma perspectiva crítica, atrelada ao 

desvendamento dos discursos empolados e enfeitados presentes no contexto jurídico infanto-

juvenil. 

  Assim como prepondera Pierre Bourdieu: “Uma exposição sobre uma pesquisa é, 

com efeito, o contrário de um show, de uma exibição na qual se procura ser visto e mostrar o 

que se vale. É um discurso que a gente se expõe, no qual se correm riscos (...)”4, esta pesquisa 

não espera apenas a exibição sobre um tema qualquer para obter determinado título. A 

perspectiva é outra e vai muito além, trabalhando com a ideia da necessidade de uma reflexão 

mais crítica sobre os instrumentos invocados para a dita proteção de crianças e adolescentes, 

principalmente aqueles acusados de terem supostamente violado bens jurídicos essenciais. 

Não vem esta obra percorrer o enfadonho discurso presente numa parte das doutrinas infanto-

juvenis sem preponderar por uma reflexão crítica, contudo, também não pretende destruir 

                                                           
2 “Além de procurar fixar seu modo de sociabilidade através de instituições determinadas, os homens produzem 
idéias ou representações pelas quais procuram explicar e compreender sua própria vida individual, social, suas 
relações com a natureza e com o sobrenatural. Essas idéias ou representações, no entanto, tenderão a esconder 
dos homens o modo real como suas relações sociais foram produzidas e a origem das formas sociais de 
exploração econômica e de dominação política. Esse ocultamento da realidade social chama-se ideologia. Por 
seu intermédio, os homens legitimam as condições sociais de exploração e de dominação, fazendo com que 
pareçam verdadeiras e justas. Enfim, também é um aspecto fundamental da existência histórica dos homens a 
ação pela qual podem ou reproduzir as relações sociais existentes, ou transformá-las, seja de maneira radical 
(quando fazem uma revolução), seja de maneira parcial (quando fazem reformas).” CHAUÍ, Marilena. O que é 
ideologia. Rio de Janeiro: Primeiros Passos, 1980. p. 14. 
3 “Mas, ainda uma vez, não se trata de tomar a história como sucessão de acontecimentos factuais, nem como 
evolução temporal das coisas e dos homens, nem como um progresso de suas idéias e realizações, nem como 
formas sucessivas e cada vez melhores das relações sociais. A história não é sucessão de fatos no tempo, não é 
progresso das idéias, mas o modo como homens determinados em condições determinadas criam os meios e as 
formas de sua existência social, reproduzem ou transformam essa existência social que é econômica, política e 
cultural”. CHAUÍ, Marilena. Op. cit. p. 8. 
4 BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Bertrand Brasil, 2007. p. 18. 
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todo o referencial teórico que fora edificado até hoje sobre os direitos de criança e 

adolescente. Apenas invoca a necessidade de uma análise crítica, apresentando justamente o 

que se encobre através de uma análise aparentemente legitimada: a realidade de opressão e 

segregação de determinados sujeitos históricos.  

Desta forma, espera-se antes de tudo, causar uma reflexão profunda nos leitores sobre 

o tema, tentando levá-los para além das aparências do imaginário jurídico vendido e 

comprado nas academias e nos cursinhos sobre o assunto, afastando, pelo menos em parte, 

aqueles discursos eivados fórmulas vazias que, apesar de não transparecerem, são 

fundamentais para a manutenção e reprodução das desigualdades sociais da atualidade, que 

irão influir nas táticas de contenção social, sobretudo da juventude de hoje. Por outro lado, o 

que se busca efetivar é justamente a necessidade de transformação, operada através de uma 

reforma profunda, não somente nos órgãos responsáveis pela chamada “punição social”, mas 

também nas estruturas estatais responsáveis pelas políticas sociais.  

 O fenômeno envolvendo a famosa “criminalidade juvenil” representa hoje, sem 

dúvidas, um dos debates mais sensíveis envolvendo toda a temática dos Direitos da criança e 

do adolescente na sociedade brasileira. Desde a lanchonete da esquina até os mais nobres 

discursos encabeçados pelos Tribunais Superiores, todos abordam, de uma forma ou de outra, 

tal questão de forma indireta ou direta, e as soluções, na maioria das vezes, ora transpassam 

pelo recrudescimento totalitário, perpassando pela redução da idade da inimputabilidade penal 

e chegando até a pena de morte explícita, ora acabam caindo num discurso protecionista e 

compassivo que nada mais faz do que encobrir as reais violações que acontecem dia-a-dia 

contra determinados sujeitos. 

 Vem justamente destas questões a motivação do autor para escrever esta pesquisa. 

Durante sua atuação no projeto de Extensão Núcleo de Assessoria Jurídica Comunitária 

(NAJUC), da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, bem como no estágio 

desenvolvido no Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Estado do Ceará 

(CEDECA-CE), o autor se deparou com a temática da violência institucional, seja realizada 

através da atuação dos órgãos de repressão, como a Polícia ou os chamados “instrutores” dos 

centros de internação, seja através da violação de Direitos efetuada pelos órgãos do Sistema 

de Justiça, como o Ministério Público ou Poder Judiciário, ou através da própria omissão do 

Estado diante da inefetividade de políticas sociais, sobretudo sobre adolescentes pertencentes 

às classes menos abastadas na sociedade. Apesar de, no plano normativo, existir uma 

legislação com muito mais instrumentos garantidores da dignidade e da igualdade de crianças 
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e adolescentes (o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), na realidade social sua 

aplicação ainda é bastante reduzida. 

 O autor também se deparou, nesses anos de atuação na temática da infância e 

adolescência, com outro tipo de violência tão eficaz quanto às analisadas acima, mas 

disfarçada através de um discurso tênue que apregoa a necessidade de proteção, de cuidado, 

de buscar o melhor para adolescentes considerados irregulares. Esta violência, sem dúvidas, 

discursivamente muito mais efetiva, pois se encobre através das “brechas” infelizmente 

presentes no ECA, acaba por, até hoje, ser um “canto de sereia” que ecoa sobre o imaginário 

de boa parte dos juristas e doutrinadores da temática infanto-juvenil, tornando-se um 

mecanismo efetivo de contenção de determinados adolescentes acusados de cometer algum 

ato infracional através de critérios como a personalidade ou o comportamento indesejado do 

indivíduo. 

 Durante esta vivência, o autor teve contato com as chamadas ciências críticas da 

criminologia, através de autores como Baratta, Cirino dos Santos, Vera Andrade, dentre 

outros5. Este marco teórico foi importante, pois justamente consagrou a necessidade de 

analisar o fenômeno criminal não como um produto do próprio comportamento tido por 

anormal do transgressor, mas através de um processo de criminalização, que perpassa desde o 

momento de criação da norma criminal, pelo momento de apuração do ato e persecução do 

indivíduo até o momento de execução das medidas punitivas. 

 A criminologia crítica age justamente na análise do crime não como um fato em si, 

ligado a quem transgrediu a norma, mas a todo um processo de criminalização efetuado pelos 

órgãos do chamado controle social, ou sistema punitivo6, que, através do desvendamento das 

reais implicações do sistema, não são responsáveis por perseguir e punir todos os indivíduos 

considerados maléficos à sociedade de forma igual, mas sim são predeterminados, por 

relações desiguais na sociedade, para selecionar e estigmatizar determinados sujeitos com 

comportamentos tidos por indesejados à manutenção de determinada ordenação social. 

                                                           
5 BARATTA, Alessandro. Op. cit.; SANTOS, Juarez Cirino dos. A Criminologia Radical. 3ª ed. Curitiba: 
Lúmen Júris, 2006.; ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A Ilusão de Segurança Jurídica: do Controle da 
Violência à Violência do Controle Penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997.  
6 Sistema Punitivo aqui será utilizado como sinônimo de: Sistema Criminal, Controle Sociopenal ou Controle 
Social Punitivo. É constituído não somente pelos aparelhos judicial, policial e prisional operacionalizado nos 
limites das matrizes legais, mas também através de mecanismos punitivos não-institucionalizados, agindo à 
margem do sistema penal oficial. Sobre o tema ler: ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de Direito Penal 
Brasileiro. 5ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2004. p. 69. CASTRO, Lola Aniyar de. 
Criminologia da Libertação. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2005. p. 237. SANTOS, Juarez Cirino dos. A 
Criminologia Radical. 3ª ed. Curitiba: Lúmen Júris, 2006.  p. 26. 
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 Neste limiar, denota-se que o sistema punitivo como um todo – encarando não 

somente os órgãos de persecução, como as Polícias e o Ministério Público, mas também o 

Poder Judiciário – acaba por, de forma declarada, ou melhor, discursivamente, defender 

determinados princípios, como a universalidade de atuação e a igualdade de tratamento, mas 

que de forma implícita acaba por justamente selecionar e conter determinados indivíduos, 

sendo, portanto desigual e fragmentário. A desigualdade não está somente presente nas 

relações sociais, materiais e simbólicas, de uma forma geral, ela também será a tônica operada 

dentro do sistema punitivo, justamente com a finalidade de manter determinado padrão de 

ordenamento social dominante.  

 A desigualdade social presente no sistema punitivo também se dá em relação à faixa 

etária. Nos últimos anos, o número de adolescentes internados cresceu de forma mais brusca 

que o de adultos7, gerando debates em torno da redução da maioridade penal ou do aumento 

do prazo máximo para as sanções presentes na seara juvenil como resposta frente ao aumento 

da suposta criminalidade juvenil. Assim, mesmo diante de uma legislação com mais garantias 

para crianças e adolescentes do que as antigas (os Códigos de Menores de 1927 e de 1979), a 

quantidade de jovens estigmatizados pelos órgãos da Justiça especializada para adolescentes 

em perquirir os ato infracionais e executar as medidas cresce em proporções impressionantes 

nos últimos anos.  

 Desde já, faz-se importante apontar que há diferenças essenciais entre o sistema de 

apuração e execução de ato infracionais, cometidos por adolescentes, e o sistema de apuração 

e execução penal para os adultos, através de princípios e consequências diferenciadas, que 

serão melhor estudadas nos próximos capítulos. No entanto, o sistema punitivo como um 

todo, tanto o para adultos como o para adolescentes, apresenta características bastante 

similares, influenciado pelas relações histórico-materiais presentes na sociedade, sem 

esquecer, contudo da importante influência das representações sociais presentes no imaginário 

coletivo que acabam por influir consideravelmente na construção de determinados estigmas e 

características responsáveis também pela seleção de quais indivíduos irão receber o 

tratamento punitivo. 

 Aponta-se que o problema central desta pesquisa resume-se justamente nesta 

ascensão, nos últimos anos, da seletividade e estigmatização de determinados adolescentes, 

                                                           
7 Enquanto a taxa de encarceramento de adultos cresceu, em 15 anos, mais de 150% (entre 1995 e 2010), a taxa 
de privação de liberdade de adolescentes cresceu 425% em 13 anos (entre 1996 e 2009). Sobre esta situação, 
remete-se o leitor para o primeiro capítulo da pesquisa. 
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pertencentes, sobretudo, às parcelas mais pobres da população, efetuada pelos órgãos do 

controle social, mesmo diante de uma legislação considerada muito mais garantista de direitos 

e menos repressiva que as antigas. 

 Diante desta problemática, esta pesquisa tem como hipótese central a ideia de que, 

apesar das inovações legislativas importantes, o ECA apresenta alguns pontos extremamente 

sensíveis que, através de discursos tidos por protecionistas e compassivos, e diante de um 

sistema punitivo cada vez mais repressivo, principalmente através das políticas 

implementadas nos últimos anos pelo neoliberalismo, acaba por reacender as antigas 

doutrinas juvenis bem mais autoritárias e seletivas. 

 Neste sentido, a sensibilidade, também utilizada nesta pesquisa como brecha ou falha, 

justifica-se justamente no fato de que, apesar da incorporação de um novo paradigma, a partir 

do ECA, responsável por trazer direitos e garantias importantes à população infanto-juvenil, 

tal instrumento normativo apresenta aspectos que remontam aos mais graves problemas das 

antigas legislações, em se tratando da subjetividade e do autoritarismo.  

 Nesta seara, o objetivo central reside justamente em compreender, através dos 

paradigmas esboçados pela criminologia crítica, os pontos sensíveis presentes no 

procedimento de apuração do ato infracional e de aplicação das medidas socioeducativas 

presentes no ECA, responsáveis por selecionar e estigmatizar determinados adolescentes 

considerados como inimigos do controle social. Para a consecução deste objetivo, a pesquisa 

apresenta como objetivos específicos: a) a análise das reais implicações do controle social, 

através do enfoque das teorias criminológicas críticas, com ênfase no processo de 

criminalização e na escolha de determinados inimigos; b) compreender a influência das várias 

percepções sociais sobre a infância e adolescência presentes no imaginário coletivo ao longo 

da história brasileira sobre as legislações que tutelavam o universo dos comportamentos 

indesejados infanto-juvenis, relacionando com o papel desempenhado pelo controle social 

sobre estes segmentos sociais; c) analisar o processo de apuração do ato infracional e de 

aplicação das medidas socioeducativas presente no estatuto, identificando quais as principais 

disputas político-ideológicas nesta seara, apontando para um caminho alternativo baseado na 

perspectiva criminológica crítica. 

O método de abordagem desta pesquisa será o hipotético-dedutivo, no qual permite o 

aparecimento, em primeiro lugar, do problema e da conjectura, os quais foram apresentados 
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acima, para, após, serem testados pela observação através da pesquisa8. Assim há uma 

construção de uma hipótese geral para o caso concreto. O investigador partirá de uma “prévia 

concepção formulativa sobre o objeto de sua pesquisa”9 para, a partir daí, trabalhá-la de 

forma mais específica através do auxílio bibliográfico. A metodologia utilizada será a de tipo 

bibliográfica, com base no referencial teórico elaborado pelas teorias críticas da criminologia 

conjuntamente com outras bibliografias na área temática da infância e adolescência, dentre 

outras. 

 Neste sentido, o primeiro capítulo analisa as principais ideias defendidas pelas teorias 

criminológicas críticas, tentando afastar o paradigma defendido pelas principais teorias 

tradicionais (clássica e positivista). Assim, inicialmente aborda as principais características da 

teoria clássica, influenciada pelo iluminismo, e a teoria positivista, influenciada pelo 

positivismo, chegando ao ponto nodal que une as duas escolas: a ideologia da defesa social. 

Logo após, analisa a criminologia crítica e sua análise discursiva sobre o controle social e o 

processo de criminalização efetuado por suas agências. Depois, identifica a questão da 

seletividade com as disputas materiais e históricas na sociedade, abordando as reais 

finalidades do controle social na sua busca histórica pela seleção de determinados inimigos, 

os quais deveriam ser isolados por suas características pessoais e pelos seus comportamentos, 

a partir do perigo que representavam na sociedade. Por fim, analisa historicamente a função 

que representou determinados inimigos para o controle social no Brasil até os dias atuais, 

onde o inimigo é identificado através da juventude subproletária das grandes cidades. 

 Já o segundo capítulo analisa a influência das diversas representações sociais sobre 

crianças e adolescente presentes no imaginário social brasileiro ao longo da história sobre as 

legislações que abordavam o controle social infanto-juvenil, investigando profundamente a 

atuação do controle social através das políticas implementadas pelo atual estágio do 

neoliberalismo e a edificação da juventude pobre como inimigo social. Neste sentido, há uma 

passagem inicial pelas doutrinas que consideravam determinadas crianças e adolescentes 

como objeto de intervenção desmesurada por parte do Estado e, depois, irá desaguar na 

doutrina da situação irregular. Logo após, perpassa para as novas formulações defendidas pela 

doutrina da proteção integral, encabeçada sobretudo pelos movimentos em prol da infância na 

década de 80, que irão ser responsáveis pela formulação de novas legislações, no plano 

                                                           
8 LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 1991.  p. 
64. 
9 PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica. : idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do 
direito. 7. ed. Florianópolis: OAB/SC Editora, 2002.  p. 99-125. 
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nacional e internacional, para crianças e adolescentes, na tentativa de encará-los, de forma 

universal, como sujeitos de direitos. Durante esta fase, nasce o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que será analisado não como o ponto culminante da doutrina da proteção 

integral, mas como fruto das diversas disputas ideológicas sobre crianças e adolescentes e a 

definição de seus papéis sociais.  

 O terceiro capítulo examina, a partir do olhar crítico sobre o ECA e sobre doutrina da 

proteção integral, o processo de apuração do ato infracional e de aplicação das medidas 

socioeducativas para adolescentes através da perspectiva criminológica crítica. Inicialmente, o 

capítulo evidencia qual o significado do ato infracional, tecendo considerações críticas sobre o 

fenômeno, e, depois, identifica quais as principais disputas ideológicas dentro do sistema de 

responsabilização juvenil, apontando a (falsa) disputa entre a Justiça Juvenil e a Justiça Penal 

Juvenil. Apresenta, como forma de descortinar e dirimir os reais efeitos presentes nos atuais 

discursos supostamente de proteção adolescentes indesejados, que infelizmente são efetivados 

pela falta de uma crítica mais profunda dos dois sistemas acima apontados, uma Justiça 

Infracional, formada com base no garantismo de Ferrajoli e na criminologia crítica. Por fim, 

aponta a necessidade de criação de uma política criminal alternativa, através da efetivação dos 

princípios individuais na seara infracional e do direito infracional mínimo como forma de 

suplantar as atuais políticas repressivas. 

  Por fim, aborda o ponto central da pesquisa, através da análise dos principais pontos 

sensíveis presentes no Estatuto da Criança e do Adolescente, responsáveis por, através de uma 

política de controle social cada vez mais repressiva, selecionar e estigmatizar determinados 

adolescentes considerados indesejados ao controle social. Assim, o capítulo aponta 

inicialmente, a necessidade de intervir criticamente na questão sensível do caráter pedagógico 

das medidas socioeducativa, responsável por, através de um discurso do “bem” para o 

adolescente, atuar de forma desmesurada sobre estes. Logo após, perpassa-se para o 

procedimento de apuração do ato infracional em si, identificando quais serias seus pontos 

mais sensíveis e, em seguida, trabalha com os pontos sensíveis presentes no momento de 

aplicação da medidas socioeducativas. No final, o capítulo tece uma crítica sobre a chamada 

internação compulsória, hoje utilizada para segregar, através de um discurso médico-

psiquiátrico, determinados adolescentes, retirando todas as garantias que possivelmente teria 

se estivesse respondendo um processo infracional.  
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1. O PONTO DE PARTIDA: A CRIMINOLOGIA CRÍTICA, O CONTROLE SOCIAL 

E O PAPEL DO INIMIGO NO SISTEMA PUNITIVO 

 

“Quando você for convidado pra subir no adro 
Da fundação casa de Jorge Amado 

Pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos 
Dando porrada na nuca de malandros pretos 
De ladrões mulatos e outros quase brancos 

Tratados como pretos 
Só pra mostrar aos outros quase pretos 

(E são quase todos pretos) 
Como é que pretos, pobres e mulatos 

E quase brancos quase pretos de tão pobres são tratados 
E não importa se os olhos do mundo inteiro 

Possam estar por um momento voltados para o largo 
Onde os escravos eram castigados”. 

 
(Haiti – Caetano Veloso) 

 

1.1. Introdução 

Este capítulo tem por objetivo principal analisar, de um modo geral, quais as 

principais finalidades do sistema punitivo, ou controle social, no cumprimento de suas 

funções declaradas e de suas funções implícitas. O ponto de partida inicial da pesquisa tem 

como base os paradigmas essenciais das chamadas teorias críticas (ou materialistas) da 

criminologia, para desta forma, entender quais as finalidades do controle social dentro de um 

determinado contexto socioeconômico.  

Neste sentido, é necessário, antes de adentrar especificamente nas bases teóricas da 

criminologia crítica e de sua análise sobre o controle social, investigar quais são as principais 

características dos métodos de análise sobre a realidade propostos pelos pensamentos 

tradicionais da criminologia, compostos por duas principais escolas: a clássica e a positivista. 

O estudo destes dispositivos buscará, inicialmente, compreender como a análise do fenômeno 

criminal é realizada ainda por parte dos órgãos que atuam no sistema punitivo, entre eles os 

que atuam na área da infância e juventude. 

Busca-se, então, demonstrar a importância da quebra de paradigmas efetuada pelas 

teorias críticas em relação à análise sobre o fenômeno criminal e ao sistema punitivo, bem 

como apontar as limitações das análises tradicionais, baseadas no idealismo iluminista e no 

positivismo metodológico, além de analisar a eficácia discursiva que estas escolas tradicionais 
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conseguem estabelecer para manutenção das atuais relações de poder, sejam materiais ou 

simbólicas. 

 Após o estudo das principais contribuições das teorias criminológicas críticas sobre o 

fenômeno criminal, torna-se importante compreender quais as principais funções – ou 

finalidades – do controle social punitivo ao logo do tempo, fato este que somente foi possível 

a partir da ruptura paradigmática aplicada pelas escolas críticas. Para tanto, realiza-se um 

estudo sobre a seletividade penal, tendo como enfoque o papel cumprido pelo inimigo dentro 

do sistema punitivo e a sua importância para a aplicação de determinadas políticas criminais 

ao longo da história. Nesta seara, busca compreender, de uma maneira geral, quais os 

principais motivos que foram empregados discursivamente pelo controle social, no Brasil, 

para selecionar precipuamente determinados indivíduos ou grupos socais como inimigos do 

“bom” convívio social.  

 O estudo sobre o sistema punitivo, umbilicalmente afetado pelo modelo 

socioeconômico vigente e pelas relações simbólicas assumidas na modernidade, bem como o 

estudo sobre o papel que cumpre determinados indivíduos tachados de inimigos dentro do 

controle social será de suma importância para compreender a existência e a função atual dos 

“pontos sensíveis”, ou falhas10, em legislações como o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

bem como quais os interesses históricos que estariam escondidos por trás da necessidade de 

afirmação de um inimigo central.  

Na análise criminológica empregada nesse estudo, todo o Sistema de Justiça 

(Ministério Público, Polícia e Poder Judiciário) é afetado, simbólica e materialmente, no 

momento de interferir em determinados casos, participando desta forma como agências 

essenciais do chamado controle social, onde se encaixariam também, dentre outras 

instituições, as obras doutrinárias e a mídia. Busca-se entender, assim, porque, mesmo através 

do emprego de um discurso supostamente racional e neutro, as atuações dos chamados 

operadores do sistema de justiça durante o procedimento de apuração do ato infracional de 

adolescentes “em conflito com a lei”11 selecionam precipuamente determinados adolescentes 

                                                           
10 João Batista Saraiva trabalha com a terminologia “frestas” no sistema, “por onde se introduz o germe do 
neomenorismo”. Cf.: SARAIVA, João Batista Costa. Compêndio de Direito Penal Juvenil: adolescente e ato 
infracional. 3 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 56-57. 
11 Coloca-se entre aspas esta terminologia por considerá-la inconveniente para se referir a adolescentes acusados 
de cometerem algum ato infracional ou que estejam cumprindo alguma medida socioeducativas, pois não é 
necessariamente o conflito com a lei que irá determinar a intervenção do sistema de controle social. Dentro de 
características seletivas e estigmatizantes, o controle punitivo, através do chamado processo de criminalização, 
irá determinar quais serão os adolescentes que passarão por um processo de apuração do ato e de aplicação de 
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pertencentes às classes menos abastadas da sociedade, através de discursos que mais se 

relacionam às condições pessoais, sociais e familiares do adolescente indesejado do que ao 

próprio ato em si. 

 

1.2. As Escolas Tradicionais da Criminologia e a Ideologia da Defesa Social  

 Este tópico traça um breve esboço sobre as principais ideias trazidas pelas escolas 

tradicionais da criminologia (escola clássica e positivista), bem como procura identificar quais 

as principais características unificadoras do pensamento das duas correntes, representadas 

num conjunto lógico de princípios que, agrupados, irão represar aquilo alguns autores como 

Alessandro Baratta12 chamam de ideologia da defesa social.   

 

1.2.1. Escola Clássica da Criminologia 

 No centro da discussão sobre as teorias criminológicas tradicionais encontra-se sua 

base fundamentadora: os princípios idealistas trazidos pelo iluminismo no século XVII e 

XVIII, representado por Jean Jacques Rousseau e John Locke. Esses dois personagens 

adquirem importância por se tornarem base de fundamentação para as revoluções americana e 

francesa, de importância inigualável na história por retirarem a influência da monarquia 

absolutista do Estado e instrumentalizarem discursivamente os anseios de uma classe 

ascendente, a burguesia, sobretudo no que concerne à exaltação dos princípios da liberdade de 

igualdade. 

 Dessa forma, o poder exercido pelo Estado, antes deveras arbitrário, representando um 

entrave à liberdade, deveria ser dotado de um mínimo de racionalidade a partir de 

regulamentações efetuadas pela própria sociedade ou pelo direito natural. Assim, no ideal 

iluminista, os homens nascem iguais e dotados dos mesmos direitos13, não existindo qualquer 

relação que os diferenciem, a priori, por pertencerem a determinadas famílias ou castas 

sociais. 

                                                                                                                                                                                     
medidas socioeducativas. Prefere-se, portanto, a terminologia adolescente acusado, ou a quem se acusam a 
prática de ato infracional ou em cumprimento de medida socioeducativa. 
12 BARATTA, Alessandro. Op. cit. p. 30. 
13 LOCKE, Jonh. Segundo Tratado Sobre o Governo Civil e Outros Ensaios. Rio de Janeiro: Vozes, 1994. p. 
83-90.  
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 Eis que nasce, através dos pensadores iluministas, o ponto de partida para a análise da 

escola clássica da criminologia, apontada, para alguns autores como Baratta14, como a 

primeira escola a se debruçar de forma sistematizada sobre o sistema punitivo e o fenômeno 

criminal. Posteriormente, também influenciada por alguns postulados metafísicos iluministas, 

apesar de divergir da escola clássica, surgirá a escola positivista da criminologia.   

 Para Locke, os homens no estado natural nascem iguais, dotados dos mesmos direitos, 

e podem livremente fruir de seus bens como bem lhes aprouver15. Para este mesmo autor, a 

liberdade, como princípio básico inerente ao ser humano, estava umbilicalmente ligada à 

noção de propriedade, pois não existiria liberdade sem fruição total dos direitos inerentes à 

propriedade16, representando uma grave divergência com o poder absoluto da monarquia. 

Neste sentido, era inconcebível a noção de liberdade em Locke sem a proteção irrestrita da 

propriedade individual. 

 Assim, resta para Locke a íntima relação entre a propriedade e a liberdade, onde uma 

somente existiria a partir da garantia da outra, todas igualmente fruídas no estado de natureza. 

Ocorre, no entanto, que este estado de natureza não é um estado de permissividade17, onde os 

sujeitos podem retirar os bens pertencentes aos outros indivíduos a qualquer momento sem 

nenhuma reação. Nenhum indivíduo é autorizado a lesar o outro no que concerne à sua 

liberdade, sua saúde ou sua vida18, pois nenhum ser humano nasce hierarquicamente superior 

a outro, ou seja, com o direito de retirar arbitrariamente qualquer dos bens de outrem19.  

 Partindo desses pressupostos, Locke enxerga que podem existir rompimentos – 

inconvenientes – com os princípios da natureza humana20, em que certos indivíduos violam 

esse estado de natureza lesando ou tomando para si bens pertencentes a outros cidadãos. 

Nesse sentido, observa-se para a parte lesada o direito de punir aquele indivíduo transgressor, 

                                                           
14 BARATTA, Alessandro. Op. cit. p. 31. 
15 “Um Estado, também, de igualdade, onde a reciprocidade determina todo o poder e toda a competência, 
ninguém tendo mais que os outros; evidentemente, seres criados da mesma espécie e da mesma condição, que, 
desde seu nascimento, desfrutam juntos de todas as vantagens comuns da natureza e do uso das mesmas 
faculdades, devem ainda ser iguais entre si, sem subordinação ou sujeição, a menos que seu senhor e amo de 
todos, por alguma declaração manifesta de sua vontade, tivesse destacado um acima dos outros e lhe houvesse 
conferido sem equívoco, por uma designação evidente e clara, os direitos de um amo e de um soberano”. 
LOCKE, Jonh. Op. cit. p. 83. 
16 Idem. Ibidem. p. 97-112. 
17 Idem. Ibidem. p. 84. 
18 Idem. Ibidem. Loc. cit. 
19 Idem. Ibidem. Loc. cit. 
20 Idem. Ibidem. p. 86. 
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bem como a garantia de reparação do dano sofrido21. Nasce então para Locke o direito de 

punir, a partir da transgressão dos princípios do estado de natureza. 

No entanto, Locke vai mais além do estado de natureza, enxergando a formulação de 

uma sociedade política22 onde os homens convencionalmente formulassem regras no intuito 

de preservar o estado de natureza e de criar condições para a mútua convivência.  A 

formulação de um tipo de sociedade política também seria importante para o controle dos 

inconvenientes existentes no estado de natureza, como a lesão de bens por parte de alguns 

indivíduos. Para Locke, era necessário não somente a punição do violador da regra, mas 

também que esta punição fosse dada por alguém imparcial, que não estivesse 

sentimentalmente ligada à causa, pois assim poderia garantir que não houvesse abuso por 

parte do indivíduo lesado23. Nesse sentido, através da racionalidade presumida por alguém 

supostamente imparcial, a sociedade política garantia a fruição da igualdade e da liberdade 

adquiridos no Estado natural. Não havia qualquer contradição, em Locke, da convivência 

mútua entre estado natural e sociedade política. Muito pelo contrário, a sociedade política 

adquiria uma importância fundamental para a preservação dos bens naturais considerados 

inerentes à pessoa humana24.  

Assim, através da criação de uma sociedade política, os homens convencionalmente 

entregam o poder de punição para o Estado, livrando-se de uma suposta arbitrariedade das 

próprias razões. Retira-se, dessa maneira, poder punitivo das mãos privadas, seja efetuado por 

indivíduos ou pelos próprios monarcas arbitrários contra seus súditos, para o controle, através 

de uma convenção social, efetuado por meios racionais do Estado.   

 Já Rousseau apresenta, no seu pensamento, algumas confluências filosóficas que 

complementam o pensamento lockeano. Para ele, o homem no estado de natureza deseja 

apenas aquilo que rodeia, suprindo apenas as necessidades físicas25. Dessa forma, mesmo 

fruindo direitos inerentes à sua personalidade, como a igualdade, o homem fica limitado às 

                                                           
21 “Além do crime que consiste em violar a lei e se eximir da obediência à reta razão, pelo qual um homem 
degenera e declara que rompeu com os princípios da natureza humana, tornando-se uma criatura nociva, há em 
geral um dano injusto causado a uma ou outra pessoa, isto é, algum outro homem é prejudicado por aquela 
transgressão; neste caso, além do direito de punir, que ela compartilha com os outros homens, a pessoa lesada 
possui um direito próprio de buscar a reparação por parte do autor da infração. E qualquer outra pessoa que 
ache isso justo, pode também juntar-se à vítima e ajudá-la a recuperar do ofensor o quanto ela considere 
suficiente para reparar o dano sofrido”. Idem. Ibidem. p. 86-87. 
22 Idem. Ibidem. p. 156-157. 
23 Idem. Ibidem. p. 88. 
24 Idem. Ibidem. p. 89. 
25 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social. [S.l.]: Ridendo Castigat Mores, 2002. p. 22. 
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suas próprias individualidades, não podendo estabelecer objetivos comum, como a 

conservação mútua26.   

 Apesar de dotado de individualidade, não se estabelece para o homem o desejo de 

fazer algum mal para outro homem, assim como estabelece Hobbes no seu Leviatã27. Para 

Rousseau o instinto natural do homem é insuficiente, falta a convivência em sociedade, onde 

existe a razão. Esta somente é estabelecida através do pacto social. A razão plenamente 

estabelecida evitaria a submissão entre senhores e servos e traria, no lugar da igualdade 

natural, a igualdade moral e legítima28. 

Nesse sentido, nasce a necessidade da criação de um pacto social entre os indivíduos 

no qual, através da limitação da liberdade natural, surge o ganho da convivência mútua 

racionalizada. Abdica-se, então, de um individualismo exacerbado para a consecução de uma 

liberdade compartilhada através da razão29. Essa liberdade compartilhada, através de um pacto 

civil, é a única capaz de tornar o homem verdadeiramente senhor de si mesmo. O homem 

somente consegue ter contato com a moral através da convivência mútua pactuada30. 

Nesse sentido, Rousseau afirma: 

Poder-se-ia, em prosseguimento do precedente, acrescentar à aquisição do estado 
civil a liberdade moral, a única que torna o homem verdadeiramente senhor de si 
mesmo, posto que o impulso apenas do apetite constitui a escravidão, e a obediência 
à lei a si mesmo prescrita é a liberdade31.  

  

Essa liberdade moral é a única que garante o sentimento de autonomia do homem 

contra os atos de tirania do poder absoluto ou de quem possa violar o pacto de igualdade32. 

Assim, a convenção realizada no estado civil garantiria a defesa de todos contra aqueles que 

fazem algum tipo de mal33. Assegurar uma autonomia partilhada seria, para Rousseau, 

garantir a escolta da sociedade civil contra violações desarrazoadas partindo de certos 

indivíduos.  

Percebe-se, nesse sentido, a profunda confluência entre as doutrinas filosóficas de 

Rousseau e Locke no tocante à tese contratualista, ao pacto social ou convenção mútua para a 
                                                           
26 Idem. Ibidem. p. 23. 
27 HOBBES, Thomas. Leviatã: ou Matéria, Forma e Poder de uma República Eclesiástica e Civil. São 
Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 46-49.   
28 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Op. cit. p. 35. 
29 Idem. Ibid. p. 31. 
30 Idem. Ibid. loc cit. 
31 Idem. Ibid. loc cit. 
32 Idem. Ibid. p. 33. 
33 Idem. Ibid. p. 25. 
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criação de uma sociedade civil, dotada de racionalidade, e do Estado com poderes limitados 

através da confluência de um pacto. O poder punitivo estatal, para os autores, deveria ser 

regulado racionalmente, não podendo apresentar as mesmas arbitrariedades de outrora. Não 

deve esquecer que o mesmo pacto previa participação igualitária entre os participantes, bem 

como também haveria a necessidade de garantir a igualdade entre os cidadãos por esta mesma 

convenção. 

A partir deste referencial teórico, baseado no modelo contratualista e no consenso 

entre os pactuantes, foi constituída uma escola criminológica: a escola clássica34. Para os 

adeptos desta escola, o pacto social garantia a preservação dos bens considerados essenciais à 

convivência mútua, como a liberdade e a propriedade, sendo o crime considerado a ruptura 

com que a convenção social. 

Ainda para esta escola, o crime somente seria realizado por uma minoria violadora dos 

bens indispensáveis à vida individual e comunitária. Para a preservação da maioria, 

respeitadora do pacto garantidor desses bens, era necessária a punição por um ente imparcial e 

legítimo socialmente, como se pode ver no pensamento dos contratualistas acima estudados, 

que garantisse, através da razão, que violações cometidas pelo criminoso não se perpetuassem 

no tempo e também a retribuição do mal que cometera ao ofendido. Como os indivíduos eram 

presumidamente livres e iguais, aqueles que violassem o pacto estariam se opondo às próprias 

garantias estipuladas pela convenção social, causando um mal ao bom convívio da maioria 

lesada. 

O racionalismo metódico trazido pelos filósofos do contratualismo acabava, nessa 

esteira, influindo na teoria do direito e, em especial, na teoria do Direito Penal. Nasce, a partir 

deste momento, um sistema dogmático de teses e princípios baseados em conceitos 

essencialmente abstratos e metafísicos para a questão penal35. Contudo, não se pode falar aqui 

ainda numa separação entre a teoria sobre o crime e a teoria dogmática do Direito Penal, fato 

este que somente acontecerá a partir do desenvolvimento da escola positivista da criminologia 

e do positivismo jurídico. O crime, assim como o conjunto de regras responsáveis pela 

punição do indivíduo criminoso, estaria profundamente relacionado ao pacto social 

estabelecido entre cidadãos livres que gozavam, igualmente, de direitos naturais pela própria 

razão de ser do homem. Para o idealismo embasado pela filosofia iluminista, no momento de 

violação do pacto, todos os homens estariam em plena condição de igualdade, sendo, 

                                                           
34 CASTRO, Lola Aniyar de. Op. cit. p. 69.  
35 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Op. cit. p. 48. 
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portanto, plenamente cabível a responsabilização penal daquele indivíduo que colocou em 

risco a defesa dos interesses essenciais ao convívio social, ou seja, que quis subjugar a 

igualdade em proveito próprio e em detrimento dos demais. O ato criminoso estaria mais 

relacionado a um individualismo – ou um egoísmo – exacerbado do violador do pacto do que 

a uma questão inerente à sua própria alma – assim como se acreditava na idade média, por 

exemplo, em consideração às bruxas, que eram tidas por perigosas por apresentarem uma 

alma demoníaca. A presunção de igualdade natural entre os homens favoreceu a criação de 

um conjunto de regras que, no plano ideal, deveria ser aplicado a todos, indistintamente, no 

momento em que houvesse qualquer violação dos bens essenciais pactuados. 

Cabe, desde já, apontar que nesta fase clássica (entre os séculos XVII e XIX) não 

havia um sistema de responsabilização por crimes diferenciado entre adultos e crianças e 

adolescentes. Na maioria das vezes, o critério biopsicológico – entendimento do caráter ilícito 

do ato praticado – era utilizado para definir se aquele indivíduo não-adulto receberia ou não 

uma pena, ou se apenas haveria uma redução da pena para indivíduos de menor idade36. A 

averiguação da consciência do caráter ilícito da medida viria, justamente, da necessidade 

compreender se aquele indivíduo era capaz de se utilizar do livre arbítrio para violar o pacto 

social. Relaciona-se, desta forma, com a questão da liberdade individual e a capacidade de se 

autodeterminar através dela para a aplicação de uma pena para menores de idade. 

Ao estabelecer padrões metafísicos baseados na razão, a escola clássica tinha como 

interesse essencial a limitação do poder arbitrário do clero e dos monarcas, representando, 

portanto, os interesses de uma burguesia ascendente, ansiosa para preservar direitos essenciais 

ao seu desenvolvimento, como a propriedade e a igualdade contratual, fatos estes que não 

seriam efetivamente observados com o arbítrio de um poder absoluto sem limitação.   

Apesar das implicações generalistas e metafísicas, que serão motivo de contestação 

pelas escolas criminológicas críticas, analisadas em outro tópico, é necessário destacar a 

influencia dos autores da escola clássica na defesa humanização das penas – agora dotadas de 

caráter mais retributivo do que necessariamente suplicante, como era na idade média37 – e na 

diminuição da arbitrariedade do poder estatal. Destacam, nessa escola, os autores-filósofos 

Cesare Beccaria e Francesco Carrara38. 

                                                           
36 Remete-se o leitor para o segundo capítulo desta pesquisa. 
37 Cf.: FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. 10ª edição. Petrópolis: Vozes, 1987. p. 16. 
38 BARATTA, Alessandro. Op. cit. p. 33.  
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No entanto, a análise ideal de um sistema penal neutro, basicamente responsável por 

perseguir aqueles responsáveis pela violação do pacto universal entre indivíduos de uma 

determinada sociedade, com absoluta imparcialidade e impessoalidade irá ser responsável por 

alinhar todo o discurso dos operadores do sistema punitivo, sob uma suposta racionalidade. 

Basta uma simples observação na realidade social para ver que, nem o crime, nem os órgãos 

que atuam na persecução do criminoso são isentos da influência de disputas materiais, 

relacionadas aos aspectos socioeconômicos, e simbólicas, relacionadas ao subjetivo, ao poder 

do imaginário e das representações, que acontecem na sociedade.    

A análise clássica vai perdendo espaço durante final do século XIX e início do XX 

para as escolas positivistas da criminologia, baseadas no estudo aprofundado da etiologia 

criminal, com auxílio da medicina e da sociologia científicas da época, bem como pela 

consolidação da revolução industrial. A escola positivista será melhor analisada no próximo 

tópico.  

 

1.2.2. A Escola criminológica Positivista e a Separação entre Criminologia e Dogmática 

Penal 

A Europa no final do século XIX passa por um momento peculiar. De início, o 

liberalismo iluminista começa a sofrer duros abalos em sua estrutura. Influenciados pelas 

ideias comunistas e anarquistas, trabalhadores e desempregados começaram a contestar o 

modelo socioeconômico que até aquele momento não trazia as promessas advindas pela 

revolução francesa: igualdade e liberdade. 

Ao mesmo tempo era necessário conferir segurança nas relações industriais e 

empresariais que se desenvolviam a pleno vapor naquele momento. Houve, então, o início da 

passagem de um Estado liberal para um Estado social, que somente irá se consolidar 

plenamente nas primeiras décadas do século XX39. Era necessário, ao mesmo tempo, um 

Estado intervencionista unificado, principalmente na área penal, que garantisse a segurança 

jurídica das relações individuais. 

Esta maior intervenção na área criminal decorre da crise do programa clássico do 

combate à criminalidade40. Os princípios decorrentes do individualismo iluminista frente ao 

Estado estavam favorecendo, diziam os positivistas, a proliferação de crimes, principalmente 

                                                           
39 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Op. cit. p. 61-62. 
40 Idem. Ibidem. p. 60. 
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contra a propriedade. Era necessário, portanto, dar cabo à desordem consagrada pela 

revolução francesa e seus princípios41 e acabar com o individualismo clássico para defender a 

sociedade dos males produzidos por ela própria42.  

 Surgiu então uma filosofia de cunho naturalista e determinista, baseada no método 

experimental, no cientificismo e na neutralidade do pesquisador, denominada de positivismo. 

A base desta corrente filosófica tinha como de seus principais influenciadores: o biólogo 

Charles Darwin, criador das ideias do evolucionismo, e o filósofo Herbert Spencer, defensor 

do determinismo social. Esta filosofia positivista irá servir de base para a criação da ciência 

criminológica positivista, que tem como seus principais representantes Lombroso, Garófalo e 

Ferri43. 

De acordo com os principais representantes das ideias positivistas, a sociedade era 

uma entidade autônoma e orgânica, assim como um sistema biológico44, como o corpo 

humano, por exemplo. Desta maneira, seria necessária a manutenção da ordem orgânica para 

regular o organismo social e gerar progresso, retirando os elementos sociais “anormais” que 

causasse qualquer tipo de distúrbio. O pacto consensual entre os cidadãos não era mais 

baseado na ética utilitarista dos iluministas, mas sim num verdadeiro “instinto social” para 

manter a ordem e garantir o progresso45.  

De certa forma, alguns princípios metafísicos não são abandonados, mas eles agora 

não serão mais fruto de investigação para a criminologia. No entanto, a liberdade individual 

não é mais considerada, a partir do momento que os indivíduos são determinados pelas 

relações sociais, ou por fatores biológicos ou psiquiátricos. Ocorre, aqui, uma ruptura com o 

princípio da livre vontade defendido pela escola penal clássica no período iluminista. Para 

esta, todos os indivíduos poderiam ter a mesma capacidade de delinquir, isto é, de violar o 

pacto social previamente ordenado. Já os positivistas acreditavam que existiam fatores que 

levavam a construção de um indivíduo “potencialmente” criminoso.  

Para este pensamento, o consenso social não deveria ser encarado como resultado da 

livre associação dos indivíduos, como pensado pelos iluministas. Aqui o consenso está 

vinculado graças à ação de leis sociais que se “operam além das possibilidades conscientes 

                                                           
41 CASTRO, Lola Aniyar de. Op. cit. p. 72. 
42 ZAFFARONI. Eugenio Raúl. O Inimigo no Direito Penal. Rio de Janeiro: Revam, 2004. p. 92-93. 
43 Cf.: LOMBROSO, Cesare. L’Uomo Delinquente. Volume Primo. Quinta Edizione. Torino: Fratelli Bocca, 
1896. 
44 FILHO, Roberto Lyra. Criminologia Dialética. Brasil: Ministério da Justiça, 1997. p. 18-19. 
45 CASTRO, Lola Aniyar de. Op. cit. Rio de Janeiro: Revan, 2005. p. 72. 
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dos sujeitos”46. Para os defensores do positivismo, a criminologia deveria se preocupar com 

as determinantes que influenciaram o comportamento do transgressor – a etiologia criminal –. 

Ou seja, era mais importante, para a análise criminológica, auferir as causas do 

comportamento anormal do criminoso do que se preocupar com os desdobramentos 

valorativos sobre o crime.   

É tarefa para a criminologia, portanto, buscar as causas que influíram para o 

comportamento delinquente, já que o crime somente era cometido quando os indivíduos 

estavam influenciados por fatores anormais ao bom convívio social. Há, nesse sentido, um 

resgate da defesa social contra os considerados “anormais”47, com acontecia no feudalismo. 

A liberdade individual traria, para a sociedade, uma insegurança e era necessário protegê-la 

contra os abusos dos indivíduos potencialmente criminosos. 

 O determinismo marcou profundamente o pensamento da escola penal positivista. Era 

necessário explicar as causas do comportamento criminoso através de determinantes de ordem 

social, psicológica ou biológica. As de ordem social estavam ligadas ao contexto social em 

que o autor do delito estava inserido, como a pobreza, a “vadiagem”, a “marginalidade” etc; 

as psicológicas se referiam a algum distúrbio psiquiátrico do criminoso; e as determinantes 

biológicas indicavam algum defeito psicossomático no corpo do indivíduo, ou em alguma 

característica comum a outros delinquentes48.  

A “normalidade” social seria constatada através da observação empírica, sendo que os 

comportamentos desviantes seriam determinados por fatores defeituosos independentes do 

indivíduo. Os defeitos poderiam apresentar-se através da hereditariedade, de algum trauma na 

infância ou mesmo nas relações sociais em que o indivíduo estivesse inserido antes de 

transgredir a norma. 

 Para Lyra Filho49, o positivismo reduziu o comportamento humano a fenômenos 

patológicos e psicológicos, enrijecendo o elenco de visões parciais sobre as causas do 

                                                           
46 Idem. Ibidem. p. 73. 
47 “De fato, Lombroso, partidário do evolucionismo (Darwin e Spencer), ao naturalizar – juntamente com 
Garofalo e Ferri – a figura do criminoso a partir de um determinismo atávico (e sociológico, em Ferri), imputou 
a esse a condição de anormal por ser primitivo e doente, passível, entretanto, de ‘normalização’, no estereótipo 
erigido pela ‘Escola Positiva’ do criminoso nato. Com isso, a sociedade está legitimada a ‘seqüestrar’ o 
criminoso em face dos temíveis efeitos sociais/morais que pode causar, tudo – cinicamente – em nome da ‘paz 
social’ e ‘segurança jurídica’, tecnicamente chamada de Defesa Social”.  ROSA, Alexandre Morais da. Direito 
Infracional: Garantismo, Psicanálise e Movimento Antiterror. Florianópolis: Habitus, 2005. p. 35. Cf.: 
ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Op. Cit. p. 61. 
48 FILHO, Roberto Lyra. Op. cit. p. 48. 
49 Idem. Ibidem. p. 18-19. 
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comportamento criminoso. Ademais, poderia ainda adicionar o fenômeno social, sendo 

colocado como um fator determinante da “anormalidade” de um indivíduo para o positivismo. 

Delinqüência? É a tradução dum sentimento de culpa ou de complexo de 
inferioridade, conforme a escola psicanalítica preferida (atrás disso, está a redução 
do homem a mecanismos psicológicos, numa estrutura social não questionada, que 
funciona como uma espécie de super-ego, extrapolando e imobilizando em 
parâmetro); é, conforme a direção biológica adotada, o resultado de uma disfunção 
endócrina, duma diencefalose criminógena, de aberrações de cromossomos (atrás 
disso, está a redução mecanicista do homem aos dados de sua biologia, mais uma 
vez tomado o crime como algo estável, para fazê-lo “corresponder” a um elemento 
de estrutura e processo somáticos); é o produto de associação diferencial ou 
inadaptação psico-social, manifestando uma espécie de anomia, conforme o gosto 
dos formalismos sociológicos (atrás disso, está um relativismo, que, pelo avesso, é 
conservador, pois esvazia o conceito de crime e não vê suas relações com os 
conteúdos concretos de superação dialética das estruturas consideradas).50          

  

 De fato, os criminólogos positivistas buscavam na diversidade ou na anomalia dos 

comportamentos delinquentes a explicação do fenômeno criminal. Tudo aquilo que fosse 

contrário à ordem social orgânica, ou seja, o fato desviante, era explicado através de 

determinismos causais. O modelo filosófico implementado pelo iluminismo para compreender 

o fenômeno criminal não interessava mais à escola positivista, pois os filósofos não 

analisavam o plano empírico – a realidade – onde as relações sociais sadias precisam de 

segurança contra os atos causadores da desordem. A criminologia positivista, portanto, centra-

se na análise do criminoso e de seus antecedentes51, e não no crime em si, dado que este era 

assunto para a dogmática penal. 

 Nesse sentido afirma Vera Andrade: 

A escola positivista move-se, pois, num universo de conexão entre determinismo 
periculosista-crime-responsabilidade penal-pena que encontra na subjetividade do 
autor-delinquente – e não mais na objetividade do fato-crime – seu referente de 
gravitação e na defesa da sociedade sua inspiração ideológica fundamental. Isto não 
significa que o fato-crime passe a ser ignorado, mas que ele passa a ser analisado 
sob o enfoque do autor52.  

 

 Para os estudiosos dessa teoria, não se podia formular críticas à lei penal, pois desta 

cuidava a dogmática penal, ciência exclusivamente normativista. O método positivista deveria 

ser baseado apenas na investigação e análise dos dados empíricos, ou seja, das causas do 

comportamento criminoso e não através da análise lógica das normas, que pertenceria à 

                                                           
50 Idem. Ibidem. p. 48. 
51 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Op. cit. p. 66. 
52 Idem. Ibidem. p. 70. 



32 
 

ciência do “dever-ser”53. O que viria além do empiricamente comprovado não poderia ser 

interrogado, conforme afirma Aniyar de Castro: 

Como o positivismo é o império do fato, da indução, das técnicas de pesquisa, do 
mensurável, do que pode ser convalidado empiricamente, ele não se interroga além 
da correlação causal; não se pergunta o porquê. Pois o porquê, para o positivismo, 
não é válido interpretativamente, não é científico, a menos que se recorra ao fato, à 
validação empírica, coisa que em ciências sociais não é viável de fazer54.        

 

 Ao defender a neutralidade do pesquisador e a necessidade de uma ciência 

racionalmente objetiva, a criminologia positivista aposta na manutenção de uma ordem de 

valores consagrados como imutáveis e responsáveis pela coesão da sociedade. A essa ordem 

natural do organismo social não se podia tecer qualquer tipo de crítica, pois não era tarefa da 

criminologia, responsável apenas pela constatação de rupturas da ordem social. Eis aqui uma 

das falhas da criminologia positivista, que, ao tentar romper com o idealismo metafísico da 

escola clássica, e proclamar-se como uma ciência empírica, não consegue abstrair-se dos 

mesmos valores abstratos-transcendentais iluministas55. Nesse sentido, Vera Andrade aponta 

que, apesar de na teoria apresentarem divergências, na prática não há conflito entre as duas 

escolas, pois as mesmas defendem discursivamente a mesma ideologia ao longo do tempo56. 

Há, portanto, uma confluência ideológica, tanto na escola clássica como na positivista, 

quanto à atuação do sistema penal sobre a questão criminal. Como o crime representa a 

violação de valores essenciais de uma determinada sociedade para as duas correntes, o 

sistema penal seria o responsável pela defesa da sociedade diante do fato criminal.  

No entanto, as prescrições liberais não abandonadas pelo positivismo irão influenciar 

não somente a ciência criminológica, mas essencialmente o positivismo dogmático das 

ciências jurídicas, responsável por construir princípios lógicos para a atuação do sistema 

criminal no momento de aplicação da lei penal. A separação entre a criminologia e a 

dogmática penal irá trazer para a primeira o caráter de “ciência auxiliar”57, responsável por 

informar e ajudar na identificação de fatores responsáveis por levar um indivíduo ao crime, 

individualizando a conduta de um criminoso, bem como fornecendo elementos para 

majoração de uma pena ou de decretação de uma prisão cautelar pelo magistrado. Já a 

                                                           
53 Idem. Ibidem. p. 87. 
54 CASTRO, Lola Aniyar de. Op. cit. p. 73. 
55 BARATTA, Alessandro. Op. cit. p. 41. 
56 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Op. cit. p. 73. 
57 Idem. Ibidem. p. 88.  
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dogmática penal estaria essencialmente ligada à atividade Estatal, dando certeza, segurança 

jurídica e racionalidade para a administração da justiça penal.  

Esta doutrina positivista etiológica acaba por influenciar consideravelmente uma 

ruptura central entre uma justiça especializada para menores de idade e para adultos, 

diferenciando, assim, duas estratégias de controle social entre os chamados menores, ligados a 

uma justiça especializada, e os adultos, ligados à justiça estritamente penal. Os Códigos de 

Menores abordavam os menores de idade com posturas extremamente segregacionistas, 

baseados em estigmas formulados pelo positivismo com base em comportamentos anormais, 

tendentes ao delito, que autorizariam a intervenção do Juiz sobre a criança e o adolescente, 

como a mendicância e a vadiagem, que será analisado de forma mais detida no próximo 

capítulo58.  

Nasce, então, uma separação entre a justiça para os considerados menores59 e a justiça 

penal para adultos, sendo que, apesar das diferenças, a criminologia positivista irá influenciar 

igualmente no discurso da prevenção e do tratamento de determinados estereótipos tidos por 

indesejáveis. Para crianças e adolescentes era necessário isolar e tratar o indivíduo anormal 

para retirar o mal, a insubordinação ou a denominada perversão, através de medidas tutelares 

sem prazo determinado. Para os adultos, apesar de a dogmática penal propugnar pela 

retributividade sobre o ato praticado, com prazos claros definidos por lei, foram criadas as 

chamadas medidas de segurança para indivíduos considerados perigosos, além de outras 

formas de contenção baseada em caracteres de personalidade, como as prisões cautelares60.  

Desta forma, percebe-se que somente no nível metodológico e cognoscitivo a 

dogmática penal e a ciência criminológica irão caminhar em sentido diferente, a última 

auxiliando a primeira, pois num plano funcional as duas estão umbilicalmente relacionadas61, 

influindo discursivamente na atuação do sistema penal ao longo do tempo, perpassando até a 

atualidade, como será demonstrado nos próximos tópicos com a análise sobre o controle 

sociopenal. A consagração, no plano discursivo, das promessas de racionalização do poder 

punitivo, igualdade de aplicação da lei e de preservação dos bens jurídicos e de segurança 

                                                           
58 Remete-se novamente o leitor para o segundo capítulo desta pesquisa. 
59 Sobre a terminologia menor, remete-se o leitor para o segundo capítulo desta pesquisa. 
60 Cf.: FELIX, Daniela. Controle Penal Atuarial e Prisão Cautelar: o modelo de segurança pública no 
município de Florianópolis (2004 a 2008). 2009. Dissertação (Mestrado em Direito) – Centro de Ciências 
Jurídicas, Universidade Federal de Santa Catarina, 2009. 
61 “Se a criminologia e a Dogmática vão doravante “marchar cada uma por um caminho, sem relação entre si, 
como dois mundos distintos, inclusive falando idiomas diferentes, como afirma Muñoz Conde, esta separação só 
é verossímel ao nível metodológico e cognoscitivo, pois vão marchar, funcionalmente, num ritmo compassado”. 
ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Op. cit. p. 99.  
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jurídica são características comuns presentes tanto nas escolas criminológicas tradicionais 

como na dogmática penal. 

 A esta igualdade ideológico-discursiva presentes nas duas teorias tradicionais da 

criminologia e na dogmática tradicional Baratta denomina de “ideologia da defesa social”62. O 

estudo da ideologia da defesa social permite entender a evolução do pensamento tradicional e 

sua influência no aparato do controle social formal hodierno. Além disso, representa o ponto 

crucial para entender o rompimento cognoscivo propostos pelas escolas críticas da 

criminologia, como se verá adiante.  

 

1.2.3. A Ideologia da Defesa Social 

Os princípios formuladores desta ideologia foram se constituindo, ao longo do tempo, 

“não apenas na ideologia dominante da ciência penal, na criminologia e nos representantes 

do sistema penal, mas no saber comum do homem da rua (every day theories) sobre a 

criminalidade e a pena”63.  

Representam, portanto, a construção realizada no plano discursivo pelas ciências 

criminológicas tradicionais, que modelaram e continuam a modelar a atuação do poder 

punitivo ao longo dos séculos, ressalvadas algumas modificações pontuais a depender da 

época empregada. 

O primeiro princípio abordado é o da legitimidade64. De acordo com este, o Estado é 

legítimo para reprimir e penalizar, por meio do sistema penal, as condutas que violassem os 

bens consensualmente consagrados pelo pacto social. Desta maneira, os cidadãos conferiam 

ao Estado o direito de punir somente quando alguém violasse a esfera de bens que constituía a 

individualidade de outro ser humano. Não somente o Estado seria legítimo como também 

representaria o único meio a ser responsável por este tipo de punição. Assim, não poderia 

haver, dentro do pacto social, outro instrumento que pudesse se utilizar do poder coercitivo 

para punir penalmente um infrator, a não ser nos casos de extrema necessidade, como a 

legítima defesa. Ao Estado é conferido um poder limitativo, que somente poderia executar 

uma penalidade nos casos previstos no pacto social, bem como à sociedade caberia 

estabelecer ao Estado o poder de punir nos casos previstos, evitando-se que houvesse o 

exercício arbitrário do poder coercitivo pelo indivíduo. 
                                                           
62 BARATTA, Alessandro. Op. cit. p. 42-43. 
63 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Op. cit. p. 136. 
64 BARATTA, Alessandro. Op. cit. p. 42. 
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 Quanto a esse papel exercido pelo Estado, cabe afirmar também a necessidade de um 

ente imparcial que agisse de forma a preservar igualmente a fruição dos bens, como a 

liberdade, de todos os indivíduos, punindo aqueles que violassem o pacto. Como o Estado 

estaria regulamentado por uma convenção anteriormente consensuada entre os indivíduos, não 

poderia este tomar posição por qualquer cidadão em detrimento do outro, pois assim estaria 

violando o pacto e tornando sua atuação ilegítima. Trata-se, portanto, de uma característica 

importante também quanto à legitimidade conferida ao Estado, na medida em que há presente 

a característica da imparcialidade de seus funcionários, a partir do fiel cumprimento daquilo 

estabelecido no pacto.  

 Além da legitimidade, destaca-se o princípio denominado por Baratta como o “do bem 

e do mal”. Segundo seus preceitos, a sociedade estabelecida representa o bem, o consenso, a 

ordem. Qualquer indivíduo que ouse quebrar esta ordem está causando um mal a toda 

sociedade. O crime, portanto, representa um elemento negativo ao sistema social estabelecido, 

o mal. A grande maioria dos indivíduos age dentro do consenso, restando apenas a uma 

pequena minoria desviante do comportamento geral65, representando a anormalidade – 

elemento disfuncional ao sistema social66 – que deve ser expurgada do bom convívio. 

  Já o princípio da culpabilidade67 estabelece que o delito é uma ação interior 

reprovável por toda a sociedade, contaminando valores e normas estabelecidos 

consensualmente para o convívio comum dos cidadãos. A culpabilidade representaria, então, 

o grau de reprovabilidade social que a conduta representa para o agressor, “um juízo de 

reprovação contra o autor de um ato, porque a todos compete agir de acordo com a norma, 

segundo o dever jurídico, que tutela os interesses sociais”68. Ora, se o autor agiu de forma 

consciente, violando um determinado bem jurídico, sua ação viola também os valores 

disseminados pela sociedade, sendo também culpável este atentado aos bons modos. 

 O princípio da finalidade69 ou prevenção determina que a pena deve ter como intuito a 

contramotivação criminal, qual seja, a prevenção contra acontecimentos futuros. No decorrer 

da história, a prevenção vai adquirindo características específicas. Para a criminologia 

clássica, por exemplo, a pena tem como finalidade essencial a mudança do comportamento do 

autor do delito através do caráter retributivo da pena, atuando como forma de repor ou de 

                                                           
65 YOUNG, Jock. Criminologia da Classe Trabalhadora. In: TAYLOR, Ian; WALTON, Paul; YOUNG, Jock 
(Org.). Criminologia Crítica. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1980, p. 75. 
66 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Op. cit. p. 136. 
67 Idem. Ibidem. p. 136. 
68 NORONHA, Edgard Magalhães. Direito Penal: Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 103.  
69 BARATTA, Alessandro. Op. cit. p. 42. 
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recuperar o mal que aquele indivíduo fez na sociedade – prevenção especial positiva70. Já a 

escola positivista acredita que a pena deve ter como escopo a prevenção social, no sentido de 

intimidar socialmente a prática delituosa – prevenção geral negativa71 –, bem como o 

isolamento total e o tratamento do delinquente – prevenção especial negativa. As duas teorias 

se complementam no sentido de defender que a pena deve estimular o indivíduo e a sociedade 

a não cometer futuros delitos, demonstrando a intenção destas escolas de preservar um status 

social anterior ao momento de realização do ato criminoso, de forma a manter uma ordem 

social preestabelecida.   

 Quanto ao princípio da igualdade72, a lei punitiva seria igual para todos. Ou seja, os 

indivíduos podem estar sujeitos à sua aplicação de modo equitativo, caso violem os bens 

juridicamente tutelados pelo Direito Penal. O sistema penal deverá agir contra todos que 

violem o pacto social. O aparelho punitivo estatal, portanto, não seleciona quais crimes 

deverão ser punidos, porquanto age de maneira universal. 

 Desta forma há expresso o que Vera Andrade irá se referir ao “mito do Direito Penal 

igualitário”73, em que do Direito Penal não somente protege igualmente todos os cidadãos 

contra possíveis violações da ordem convencionada, mas também procura perseguir e punir de 

maneira igual todos autores de comportamentos antissociais que lesionam os bens essenciais 

ao convívio. Como a legislação Penal é a forma de atuação do sistema punitivo como um 

todo, de acordo com as teorias tradicionais, este também estaria envolvido pela igualdade de 

atuação conforme a doutrina idealista. 

 Por fim, o princípio do interesse social ou do delito natural74 afirma que os tipos 

penais tutelam majoritariamente os valores considerados essenciais de uma sociedade. Desta 

forma, o delito representa uma ofensa a estes valores e, consequentemente, ao bem-estar de 

todo convívio social. A privação de bens jurídicos do criminoso deve ter como finalidade 

precípua a garantia dos bens jurídicos da coletividade75. 

 Assim, afirma-se que a compreensão destes princípios legitimadores do poder de punir 

estatal é de essencial importância para construir a crítica sobre o sistema penal. A influência 

                                                           
70 Idem. Ibidem. p. 42. 
71 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de Direito Penal Brasileiro. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 
2004. p. 94-96. 
72 BARATTA, Alessandro. Op. cit. p. 42. 
73 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Op. cit. p. 137. 
74 BARATTA, Alessandro. Op. cit. p. 43. 
75 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de Direito Penal Brasileiro. 5ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais. 2004. p. 92-93. 
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simbólica da ideologia da defesa social ainda permanece implicitamente nos responsáveis pela 

persecução, julgamento e execução do crime e do criminoso76. Sua aceitação acrítica revela-se 

como uma importante característica legitimadora do poder de punir estatal, mistificando o 

papel dos aparelhos do controle social77.  

 Toda esta construção também irá influenciar a construção da dogmática relacionada à 

Justiça Juvenil, ou como alguns autores preferem defender, a Justiça Penal Juvenil. No 

entanto, retirada as divergências, que serão fruto de análise no terceiro capítulo, o importante 

é ter em vista que com relação à questão de crianças e adolescentes em conflito com a lei 

também há a forte presença dos princípios da ideologia acima analisada com um histórico de 

intervenção amplamente discricionária por parte do sistema de Justiça78. 

    

1.3. As Correntes Críticas da Criminologia 

 Este tópico traz à tona a discussão sobre os principais postulados das teorias 

criminológicas críticas no tocante à discussão sobre o fenômeno criminal e o processo de 

criminalização, bem como sua crítica ao discurso idealista afirmado pelas teorias tradicionais 

da criminologia, incluindo também nesta questão de modo específico a crítica ao discurso 

implementado pela ideologia da defesa social ao longo do tempo. 

 

1.3.1. A Ruptura Gnosiológica: Do Labelling Aproach à Criminologia Crítica 

Entre as décadas de 50 e 60 do século XX começaram a surgir, no plano teórico da 

criminologia, escolas que passaram a questionar a postura universal e igualitária do sistema 

penal79. Os estudiosos da criminologia começaram a perceber em suas análises que boa parte 

dos crimes cometidos na sociedade não se tornava objeto de persecução penal pelo Estado. 

Nesse sentido, compreendiam estes criminólogos, a partir de uma falha de operatividade do 

sistema penal, que existia uma seleção predisposta ao momento de cometimento do ato 

considerado delituoso, responsável por rotular (ou estigmatizar) determinados indivíduos com 

comportamentos supostamente perigosos para as relações sociais. 

                                                           
76 Esta ideologia se mantém constante até nossos dias, não obstante as alterações intra-sistêmicas da dogmática 
penal. Sobre o tema ler: ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Op. cit. p. 137. 
77 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Op. cit. p. 137-138. 
78 Remete-se o leitor para o segundo e terceiro capítulo desta pesquisa. 
79 Cf.: ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Op. cit. p. 186. 
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 O momento histórico de meados do século XX foi propício para o florescimento 

dessas teorias criminológicas contestadoras do paradigma tradicional. Havia uma forte 

repressão, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, de movimentos contrários à 

ordem efetuada pelo poder Estatal. Pode-se citar, como exemplo desses setores organizados 

da sociedade civil, o movimento negro, o movimento feminista, o movimento 

antimanicomial, o movimento estudantil, dentre outros80. 

O convencionalismo idealista e a ordenação positivista tentavam explicar que, para 

preservar os bens essenciais à sobrevivência conjunta, a sociedade mantinha-se coesa e 

delegava o poder de defendê-la ao Estado. No entanto, os movimentos contestatórios vieram 

justamente para questionar quais bens estavam sendo tutelados e que mantinham uma 

ordenação social81. Cresceu a insatisfação sobre valores oficialmente tutelados pelo poder 

penal: os essenciais para uma convivência mútua, ou os essenciais para manter o poder de uns 

sobre outros?   

Neste período, ocorre gradativamente uma ruptura paradigmática entre as teorias 

tradicionais, identificadas com a defesa social, e as novas teorias criminológicas, relacionadas 

a uma nova abertura gnosiológica: a reação social ao ato considerado delituoso. O fenômeno 

do delito não passa a ser examinado a partir da postura anormal do indivíduo, mas sim através 

do momento de rotulação – definição – realizada por determinados indivíduos – a reação 

social – detentores desse poder rotulatório contra quem provavelmente possa violar o status 

dominante. O novo paradigma acaba definindo que o crime não é formulado no consenso 

social, ou seja, pré-constituído, mas que as relações sociais históricas são responsáveis pela 

construção do conceito de delito. 

Desta maneira, os criminólogos deste novo paradigma passaram conceber a reação 

social ao crime como constituinte do fenômeno criminal82. O crime perde o seu caráter 

estático e convencional e passa a tomar fundamentos histórico-sociais. Baratta assim analisa a 

ruptura do pensamento tradicional: 

                                                           
80 Idem. Ibidem. loc. cit. 
81 “Com efeito, se o funcionalismo pretendera explicar o que mantém a sociedade unida, os movimentos 
contestatórios de então revelavam que a suposta sociedade estável e consensual de que falavam os 
funcionalistas inexistia”. ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Op. cit. p. 186. 
82 “Os criminólogos tradicionais costumam abordar o fenômeno criminal através de perguntas do tipo: “quem é 
o criminoso?”; “como se torna desviante?”; “em quais condições um condenado se torna reincidente?”. Ao 
contrário, os criminólogos da reação social costumam se perguntar: “Quais são os sujeitos definidos como 
delinqüentes?”; “Quais sujeitos podem definir outros como criminosos?”. “Quem define quem?”. BARATTA, 
Alessandro. Op. cit. p. 88.  



39 
 

[...] quando não o consideramos (o direito penal) como um simples ponto de partida, 
uma entidade natural para explicar, mas como uma realidade social que não se 
coloca como pré-constituída à experiência cognoscitiva e prática, mas é construída 
dentro da experiência, mediante os processos de interação que a caracterizam. 
Portanto, esta realidade deve, antes de tudo, ser compreendida criticamente em sua 
construção.83       

   

 A reação social, na contramão da ideologia da defesa social, passa a apreciar os 

processos de definição e execução das normas penais, relacionando-os com as diferenças de 

força e de poder existentes na sociedade. Em outras palavras, o sistema penal, e, dentro dele, o 

Direito Penal não é constituído no consenso geral de cidadãos em igual posição na sociedade, 

mas fruto de uma disputa de poder para o controle social dos comportamentos danosos.  

 Definem então, os defensores do novo paradigma, a existência de uma parcela da 

população que detém o poder de definição dos comportamentos delituosos e, 

consequentemente, de etiquetação dos indivíduos potencialmente causadores do delito.  

 Surge um intenso estudo baseado nas chamadas cifras negras – comportamentos 

criminais não investigados pelo aparelho Estatal. Elas apontavam para uma realidade 

diferente da pensada pelos positivistas: a seletividade é mais importante para o Direito Penal 

do que a igualdade. Assevera-se que a quantidade de crimes cometidos pela sociedade é bem 

maior do que a registrada, ou até mesmo a estimada pelos órgãos oficiais de persecução 

criminal.      

O estudo das cifras negras se tornou importante para a crítica do princípio da 

igualdade e do “bem e do mal”84, defendidos pelas ideologias tradicionais85. O delito não era 

apenas cometido por uma pequena minoria, mas pela maioria da sociedade, sendo que o 

sistema penal apenas selecionava a parte que lhe interessava do fenômeno criminal.  

Essa ruptura paradigmática do fenômeno criminal vai se tornar importante para a 

construção das teorias críticas da criminologia, que somente irão se desenvolver a partir dos 

                                                           
83 Idem. Ibidem. p. 86.  
84 Além das cifras-negras, Aniyar de Castro identifica também como “fantasmas” da criminologia tradicional: a 
criminalidade de colarinho branco e a relatividade do direito. Sobre o Colarinho Branco “Podemos definir o 
crime de colarinho branco, como aquele que é cometido por uma pessoa de respeitabilidade e alto status social, 
no exercício de sua ocupação. Este conceito opõe-se ao de todos os demais crimes, denominados crimes 
convencionais”. CASTRO, Lola Aniyar de. Criminologia da Reação Social. Rio de Janeiro: Forense, 1983. p 
77. 
85 Sobre a Relatividade: “O Delito, pois, é nada mais do que um ponto de vista sobre o anti-social que logou 
impor-se sobre outros pontos de vista em um dado momento e lugar”. Idem. Ibidem. p. 65. 



40 
 

anos 70. As teorias interacionalistas86, também conhecidas como “labelling approach”, foram 

as responsáveis pela ruptura inicial com o paradigma etiológico da criminologia. Para estas, 

nas relações sociais, há, além de uma distribuição desigual do status de criminoso para os 

grupos minoritários, “uma desigual distribuição entre os grupos sociais do poder de 

definição, do qual aquele mesmo status e as mesmas definições legais dependem”87. 

Além disto, os internacionalistas compreendem o crime é uma qualidade atribuída a 

um comportamento mediante um processo de interação entre o sujeito autor de uma conduta e 

a sociedade, esta representada por relações de poder, e não por convenção. 

Apesar de compreender a criminalidade como um fenômeno obtido através de um 

processo de seleção dos comportamentos delituosos por parte de quem detém o poder, o 

labelling aproach não consegue apresentar respostas fundamentadas de porque, 

historicamente, tal fenômeno acontece na sociedade. A seletividade de determinados 

comportamentos pelo Direito Penal seria determinada simplesmente pelo fato de alguns 

segmentos sociais deterem tal poder, e não por características estruturais objetivas. Assim, 

para as escolas críticas, a sociologia do desajuste seria uma teoria limitada, pois não 

compreende que as relações histórico-materiais influenciam a produção social do crime.  

Desta forma aduz Cirino dos Santos: 

A teoria da sociologia do desajuste é politicamente limitada e historicamente 
confusa: não compreende a estrutura das classes e da sociedade, não identifica as 
relações de poder político e de exploração econômica (e sua interdependência) do 
modo de produção capitalista e, definitivamente, não toma posição nas lutas 
fundamentais da sociedade moderna.88 

 

Não obstante, o labelling aproach traz importantes contribuições para o pensamento 

criminológico crítico, principalmente no que se refere à mudança do paradigma etiológico e à 

negação de alguns dos princípios essenciais relacionados à ideologia da defesa social. Essa 

ruptura com o modelo tradicionalista permitiu, para a escola crítica, uma abertura 

epistemológica para a colocação de importantes elementos histórico-materialistas, que irão 

fundamentar o método de análise sobre a realidade. 

 

                                                           
86 Tem o Labelling Aproach como principais representantes: Howard Becker, Edwin Lemert, David Matza e 
Edwin Schur. Sobre o tema: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; MARQUES, Allana Campos. Baratta: 
Aldillà do Sistema Penal. In: ANDRADE, Vera Regina Pereira de (org.). Verso e Reverso do Controle Penal: 
(Des)Aprisionando a Sociedade da Cultura Punitiva. Vol. 1. Florianópolis: Fundação Boiteux. p. 107. 
87 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Op. cit. p. 202. 
88 SANTOS, Juarez Cirino dos. Op. cit. p. 24. 
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1.3.2. Princípios Fundantes das Escolas Críticas da Criminologia  

A partir da importante ruptura no seio das ciências criminológicas, um grupo de 

criminólogos, inconformados com as prescrições trazidas pelas vertentes tradicionais da 

criminologia, bem como inconformados com as respostas limitadas que o interacionalismo 

trazia ao paradigma da reação social, resolveram buscar novas fundamentações para o 

fenômeno criminal através de alguns princípios materialistas. Este movimento iniciou-se nos 

Estados Unidos, com a criação da Union of Radical Criminologists (URC), na Escola de 

Criminologia de Berkeley entre os anos de 1968 a 197689. Pouco tempo depois, na Inglaterra, 

organiza-se a Nova Criminologia (New Criminology), encabeçada pela obra publicada em 

1973: The New Criminology: For a Social Theory of Deviance90. Anos depois, a Nova 

Criminologia funde-se com a URC, passando a aprofundar seus estudos no método 

materialista e nos chamados crimes de colarinho branco, onde ocorre a mudança para a 

terminologia Criminologia Crítica91. Destacam-se como principais autores nessa primeira 

fase: Tony Platt, os irmãos Schwendinger, Ian Taylor, Paul Walton e Jock Young92. 

Logo após surgem principalmente na Europa continental e na América latina outros 

grupos identificados com a interpretação materialista sobre a questão criminal, favorecendo, 

assim, a multiplicação de concepções e ideias. Na Itália, por exemplo, destacam-se: 

Alessandro Baratta e Massimo Pavarini. O grupo latino-americano tem como principais 

autores: Eugênio Zaffaroni, Lola Aniyar de Castro, Rosa del Olmo, Juarez Cirino dos Santos 

e Vera Regina Pereira de Andrade. Por isto não se pode falar em apenas uma teoria 

criminológica crítica, mas no agrupamento de várias correntes com percepções diferentes 

sobre a realidade, a partir do local e do momento histórico em que se situam. No entanto, há 

uma confluência de pensamento quanto à utilização do método materialista-histórico 

formulado por Karl Marx – sem ortodoxia93 – a observância quanto ao paradigma da reação 

social e a necessidade de uma práxis transformadora da realidade social94.  

 Nesse sentido, ocorre o que Vera Andrade irá apontar como uma maturação dos 

estudos sobre o controle social, passando os criminólogos críticos a concebê-lo como um 

                                                           
89 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Op. cit. p. 187. Também neste sentido: CASTRO, Lola Aniyar de. 
Criminologia da Reação Social. Rio de Janeiro: Forense, 1983. p. 142-143. 
90 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Op. cit. p. 187-188. CASTRO, Lola Aniyar de. Criminologia da 
Reação Social. Rio de Janeiro: Forense, 1983. p. 142-143. 
91 FILHO, Roberto Lyra. Op. cit. p. 95-102. ANDRADE. Vera Regina Pereira de. Op. cit. p. 188.  
92 CASTRO, Lola Aniyar de. Criminologia da Reação Social. Rio de Janeiro: Forense, 1983. p. 142-146. 
93 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Op. cit. p. 188. 
94 SANTOS, Juarez Cirino dos. Op. cit. p. 125. 
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processo de criminalização95, onde determinados indivíduos serão estigmatizados desde o 

momento de escolha dos bens a serem protegidos pela legislação penal, perpassando pelos 

momentos de apuração, persecução e julgamento da ação, e finalizando na execução da pena. 

Durante esse processo não ocorre a universalidade apregoada pelas teorias tradicionais, mas 

sim a construção parcial da criminalidade através da seleção de bens favoráveis às relações de 

produção e reprodução das desigualdades sociais e a estigmatização de indivíduos com 

comportamentos contrários ao modo de produção dominante96. “A criminologia crítica 

historia a realidade do comportamento desviante e põe em evidencia sua relação funcional 

ou disfuncional com as estruturas sociais, com o desenvolvimento das relações de produção e 

distribuição”97. 

 A criminologia recupera, através do método materialista, “a análise das condições 

objetivas, estruturais e funcionais que originam, na sociedade capitalista, os fenômenos do 

desvio”98. Desta forma, as relações legais não podem estar fundadas no “espírito geral 

humano”, ou no “consenso social”. Elas, ao contrário, são originárias de transformações 

materiais na sociedade dentro da história, ou seja, originam-se das condições objetivo-

estruturais da vida99.  Os fatos criminais, para as teorias críticas, não são explicados pelos 

determinismos de ordem biológica, psicológica ou social, ou no idealismo do consenso, mas 

são predominantemente condicionados pela realidade material, como defendem Taylor, 

Walton e Young: 

Agora, nossa posição é que, não somente esses processos são de natureza totalmente 
social, mas, também, que eles são predominantemente condicionados pela realidade 
material. Rompendo com explicações individuais (isto é, com explicações genéticas, 
psicológicas ou similares) dentro de uma das explicações sociais projetou-se, 
perante nós, a economia política como determinante primário do modelo social100.  

 

  Não há, desta forma, como interpretar realidade fora do nexo funcional que existe 

entre a seletividade do aparelho punitivo com as manutenções de desigualdade econômico-

                                                           
95 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Op. cit. p. 218. 
96 BARATTA, Alessandro. Op. cit. p. 165. 
97 Idem. Ibidem. p. 176. 
98 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Op. cit. p. 217. 
99 TAYLOR, Ian; WALTON, Paul; YOUNG, Jock. Criminologia Crítica na Inglaterra Retrospecto e Perspectiva. 
In: TAYLOR, Ian; WALTON, Paul; YOUNG, Jock (Org.). Criminologia Crítica. Trad. Juarez Cirino dos 
Santos. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1980. p. 60. 
100 Idem. Ibidem. p. 20. 
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social existentes numa sociedade capitalista101, bem como as relações que este desempenha ao 

logo de sua história na gestão diferenciada da criminalidade102.  

 As contribuições do pensamento marxista não se esgotam na interpretação sobre a 

influência das questões materiais sobre o sistema penal103, mas também são essencialmente 

importantes para desvelar a contradição existente nas funções declaradas do aparelho punitivo 

e as funções implícitas – ou reais – que ele acaba cumprindo no contexto social. É necessário 

ressaltar que não existe uma teoria do delito em Marx, nem ele se debruçou de modo a 

perceber as profundas relações existentes entre o sistema criminal e o modo de produção 

capitalista104. No entanto, tal premissa não impede que seja formulada, assim como nas teorias 

críticas do direito105, uma análise tendo como base algumas categorias do método de 

interpretação marxista106. 

                                                           
101 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Op. cit. p. 218-219. 
102 FOUCAULT, Michel. Op. cit. p. 240-241. 
103 É importante estabelecer que não há um determinismo mecanicista das questões materiais (infraestrutura) 
sobre o sistema penal (superestrutura). Este também pode influenciar aquelas, numa verdadeira disputa dialética, 
assim como afirma Lyra Filho: “Quando abordamos Marx, do ponto de vista dialético, o que emerge é a 
compenetração dos contrários, de tal sorte que – por exemplo – a concepção do homem como, essencialmente, 
liberdade (concebida enquanto potencial libertação na práxis, em que cumpre dinamizá-la) não é de nenhum 
modo incompatível com a visão de “ser humano” e a sua existência histórica então concebidos, não como 
cabide das relações sociais, porém como lugar da conscientização dessas relações, que o condicionam, sem 
acachapar-se em determinações mecânicas”.  LYRA FILHO, Roberto. Karl, Meu Amigo: Diálogo com Marx 
sobre o Direito. Porto Alegre: Fabris, 1983. p. 36. 
104 Apesar de Marx não ter se debruçado sobre uma teoria do crime, nem ter criado uma teoria materialista do 
delito, em algumas de suas obras encontramos passagens onde a terminologia aparece, por exemplo: “se o 
homem não goza da liberdade em sentido materialista, quer dizer, se é livre não pela força negativa de poder 
evitar isto e aquilo, mas pelo poder positivo de fazer valer sua verdadeira individualidade, os crimes não 
deverão ser classificados no indivíduo, mas sim devem destruir as raízes antissociais do crime e dar a todos a 
margem social necessária para exteriorizar de um modo essencial sua vida”. MARX, Karl; Engels, Friedrich. A 
Sagrada Família. São Paulo: Boitempo, 2003. p. 150. 
105 LYRA FILHO, Roberto. LYRA FILHO, Roberto. Karl, Meu Amigo: Diálogo com Marx sobre o Direito. 
Porto Alegre: Fabris, 1983. p. 51-95. 
106 Nesse sentido, perpassando pela obra Para a questão judaica, Marx irá traçar a oposição entre o Estado 
político, idealizado, representado pelo cidadão político dotado de direitos e garantias universais e, 
principalmente, assegurados os direitos de liberdade e igualdade – livre de laços de sangue, pactos religiosos e 
outras vicissitudes dos Estados feudais – e a sociedade civil, representada pela vida privada fora da esfera 
idealista, na qual o homem privado estabelece suas relações materiais, onde realmente acontece a contradição 
entre a liberdade proclamada pelo Estado político e o egoísmo da sociedade burguesa. Percebe-se, na 
interpretação marxista, que há, a partir da proclamação universal desses direitos de forma idealizada, um 
encobrimento das reais relações materiais, que em nada contribuem para a plena igualdade e liberdade do ser 
humano. Desta forma, Marx aponta: “Onde o Estado político alcança o seu verdadeiro desabrochamento, o 
homem leva – não só no pensamento, na consciência, mas na realidade, na vida – uma vida dupla, uma [vida] 
celeste e uma [vida] terrena: a vida na comunidade política (em que ele se [faz] valer como ser comum) e a vida 
na sociedade civil (em que ele é ativo como homem privado, considera os outros homens como meio, se degrada 
a si próprio à condição de meio, e se torna o joguete de poderes estranhos)”.MARX, Karl. Para a Questão 
Judaica. Tradução de José Barata-Moura. São Paulo: Expressão Popular, 2009. p. 48-50. 
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Assim, há efetivamente uma contradição estabelecida entre o plano idealizado, onde 

os paradigmas de liberdade e igualdade são consagrados de forma universal e abstrata107, e o 

plano fático, em que esses mesmos postulados não pertencem a todos os cidadãos e apenas 

irão representar um formato “egoísta característico da sociedade burguesa”. Isto não quer 

dizer, contudo, que o fenômeno jurídico é apenas a expressão de uma sociedade burguesa108, 

baseado no mero determinismo mecanicista, mas sim a expressão da dialética materialista, 

assim como afirma Lyra Filho:  

A nível da formação das ideias, a dialética, sem dúvida, é utilizada por Marx, a fim 
de salvar seu  materialismo duma impostação epifenomênica e mecanicista. Deste 
modo, a relação causa-efeito que enrijeceria o esquema da infraestrutura econômica 
e superestrutura ideológica, é mitigada por um condicionamento vencível do topo 
pela base, desde que (...) os homens não apenas são considerados como resultantes 
do meio e da educação, mas também como os seus transformadores ativos109. 

 

Para as criminologias tradicionais, o poder punitivo persegue, de forma ideal, todos os 

indivíduos igualmente, a partir do momento em que ocorre a ruptura dos bens essenciais à 

preservação da coletividade. No entanto, ao que se percebe, com ajuda de Marx, nas relações 

materiais de produção e reprodução das desigualdades, somente determinados indivíduos com 

comportamentos desviantes a essas relações são selecionados. 

A importância deste tipo de método material para uma análise criminológica reside 

justamente na retirada do espírito humano do plano das ideias e dos valores metafísicos para 

um plano real110, onde as relações humanas, bem como as instituições penais, são 

influenciadas por fatores socioeconômicos, a depender de cada momento histórico. 

 Eis aí a profunda influência que o pensamento materialista de Marx teve com a 

criminologia crítica, resultando numa preocupação por parte dos estudiosos desta teoria em 

desvelar as reais relações de poder existentes ao longo do processo de criminalização de 

                                                           
107 “Lembremos do insight fundamental de Marx sobre limitação “burguesa” da lógica da igualdade: as 
desigualdades (“explorações”) capitalistas não são as “violações sem princípios do princípio da igualdade”, 
mas são inerentes à lógica da igualdade: constituem o resultado paradoxal de sua consistente realização. (...) o 
momento crucial da crítica de Marx aos socialistas “burgueses” é que a exploração capitalista não implica 
nenhum tipo de troca “desigual” entre o trabalhador e o capitalista – essa troca é totalmente “justa”, pois em 
termos ideais (em princípio), o trabalhador recebe em pagamento o valor total da mercadoria que vende (sua 
força de trabalho)”. ZIZEK, Slavoj. Robespierre: Virtude e Terror. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. p. 23.  
108 LYRA FILHO, Roberto. Op Cit. p. 51-55. 
109 Idem. Ibid. p. 55. 
110 “Eis por que Hegel caiu na ilusão de conceber o real como resultado do pensamento que, partindo de si 
mesmo se concentra em si mesmo, se aprofunda em si mesmo e se movimenta por si mesmo; ao passo que o 
método que consiste em elevar-se do abstrato ao concreto é, para o pensamento, apenas a maneira de se 
apropriar do concreto, de o reproduzir na forma de concreto pensado; porém, não é este de modo nenhum o 
processo de gênese do concreto em si”. KARL, Marx, Introdução à Contribuição para a Crítica à Economia 
Política. Moscovo: Edições Progresso Lisboa, 1982.  p. 13. 
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determinados sujeitos ao longo da história. Não se pode esquecer, contudo, que o método 

marxista é apenas um ponto de partida – ou um edifício aberto111 – onde pode ir lançando 

outros fundamentos importantes, como a influência dos aspectos simbólicos no controle 

sociopenal. 

 Aniyar de Castro demonstra que, ao proclamar um profundo grau de cientificidade e 

neutralidade, a ciência criminológica convencional oculta uma função implícita, que é dar 

suporte ao controle social formalizado. “Portanto, a criminologia convencional também é 

uma forma de controle social”112. Neste sentido, uma das grandes contribuições da 

criminologia crítica sobre o fenômeno criminal é justamente a análise materialista sobre o 

controle social, bem como a atuação deste no processo de criminalização de determinados 

sujeitos ou grupos sociais ao longo de um período histórico.  Além da importância da 

influência material, também não é de se desconsiderar a influência simbólica, operada ao 

nível da influência de determinados símbolos e representações que orientam a construção da 

realidade social dos sujeitos. Este assunto será analisado no segundo capítulo.  

 Estas, sem dúvidas, são importantes contribuições da criminologia crítica que também 

irão influenciar a análise sobre o sistema de Justiça Juvenil nesta pesquisa. Não busca, aqui, 

traçar um paradigma idealizado, abstrato, colocando o Estatuto da Criança e do Adolescente 

como o apogeu da perfeição. Ora, a análise da Legislação infanto-juvenil nesta pesquisa, bem 

como da atuação do sistema de justiça, será feita com os aportes da criminologia crítica, 

sobretudo, com as ideias da seletividade e estigmatização realizadas pelo controle social, 

assunto a ser tratado no próximo tópico. 

 

1.3.3. O Controle Social 

O controle social, como analisado anteriormente, tornou-se o objeto das novas ciências 

criminológicas. É através dele que são definidas quais pessoas receberão o status de 

criminosas, ou de jovens infratores113 (seletividade), e quais comportamentos serão apontados 

como desviantes (estigmatização). A instância do controle social apresenta-se de vários 

modos nas relações sociais, seja de maneira informal (através da escola, da família, da mídia 

etc.), ou institucionalizada (através da polícia, do ministério público, etc.), sendo que esta 

                                                           
111 BARATTA, Alessandro. Op cit. p. 200. 
112 CASTRO, Lola Aniyar de. Criminologia da Reação Social. Rio de Janeiro: Forense, 1983. p. 53. 
113 No caso da Justiça Juvenil, tal significado assume uma postura deveras segregacionista, como se verá no 
capítulo terceiro desta obra. 
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última, quando relacionada aos mecanismos de produção, aplicação e execução das normas do 

Direito Penal, é chamada de justiça criminal, já em relação aos mecanismos de apuração, 

aplicação e execução do ato infracional, é chamada de Justiça Juvenil, ou Justiça Penal 

Juvenil114. 

 Nesse contexto, verifica-se um problema relacionado à capacidade operacional 

reduzida dos aparelhos de persecução (penal ou infracional, este último relacionado à crianças 

e adolescentes), que somente conseguem responder por uma parcela ínfima dos 

comportamentos delituosos cometidos na sociedade. Existe, como já foi visto na análise do 

paradigma da reação social, uma imensa quantidade de comportamentos infringentes à lei que 

não serão apurados pelo aparelho punitivo do Estado, a chamada cifra negra. Essa ínfima 

capacidade persecutória das agências115 é chamada de seletividade quantitativa116. 

 Não obstante, Vera Andrade irá definir o sistema penal como um sistema binário, 

dividido entre a programação normativa dos bens e valores a serem tutelados e a 

operacionalização da tutela desses bens realizada pelos aparelhos de persecução e de 

execução117. Há, portanto, um dever-ser predisposto como um programa que deve ser 

cumprido por agências diferentes daquelas que o formulam118. Não se pode esquecer que este 

dever-ser, apresenta, na sua constituição e na sua aplicação, relações de produção e 

reprodução da realidade material119, ou simbólica120, que indicam, majoritariamente, quais 

bens devem ser tutelados e quais indivíduos devem ser perseguidos.  

 Apesar de haver uma boa parcela de tipificações legais, de majorantes especiais sobre 

os chamados “crimes contra o patrimônio”121, é necessário ressaltar, nos últimos anos, o 

aumento considerável dos tipos que passaram a regular os desvios “contra a coletividade”, 

como os crimes ambientais122, os crimes de discriminação por preconceito de raça ou cor123, 

                                                           
114 Remete-se o leitor para o terceiro capítulo. 
115 “Agências” aqui está no sentido das instituições responsáveis por realizar o poder persecutório e punitivo do 
Estado, como a polícia, o Ministério Público e o Judiciário. Sobre o tema ler: ZAFFARONI, Eugenio Raúl; 
BATISTA, Nilo; Alejandro Alagia; Alejandro Slokar. Direito Penal Brasileiro. Vol. 1. Rio de Janeiro: Revan, 
2003. p. 412. 
116 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Op cit. p. 263. BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal 
Brasileiro. 11ª Ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007.  p. 26. 
117 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Op cit. p. 283/285.  
118 Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; Alejandro Alagia; Alejandro Slokar. Op cit. p. 43. 
119 Idem. Ibidem. p. 64. 
120 A violência simbólica será tratada no capítulo segundo. 
121 Por exemplo: Furto (Art. 155 do CP), Roubo (Art. 157 do CP), Extorsão (Art. 158 do CP) e Dano (Art. 163 
do CP).  
122 BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9605.htm. Acesso em: 02 jun 2011. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.605-1998?OpenDocument


47 
 

as mudanças efetuadas no Código Penal sobre os crimes contra a ordem econômica124, dentre 

outros. No entanto, ocorre que a relações dominantes conseguem se utilizar do discurso de 

igualdade formal para aplicação seletiva do desvio dentre os despossuídos, mantendo a ordem 

real de reprodução das desigualdades sociais. A eficácia invertida do sistema penal consiste 

na dicotomia entre a sua função real e a sua função aparente: ao mesmo tempo em que o 

sistema punitivo, aparentemente, combate o crime de forma universal, ele seleciona os delitos 

ligados em grande parte aos comportamentos das classes mais desfavorecidas (como atos 

contra o patrimônio individual). Assim define Vera Andrade: 

A eficácia invertida do sistema penal é consistente no fato de que a função latente e 
real deste é construção seletiva da criminalidade e, neste processo, a reprodução 
material e ideológica, das desigualdades e diferenças sociais (de classe, gênero, raça) 
e não o combate da criminalidade, com a proteção de bens jurídicos universais e 
geração de segurança pública e jurídica125. 

  

 Dentro desta lógica, o pensamento de Vera Andrade nos demonstra que, na prática da 

justiça criminal, a legislação penal também serve como instrumento de controle social126 de 

determinados indivíduos ou grupos sociais. A hiperinflação legislativa dos chamados crimes 

“contra a coletividade” nos últimos anos apenas serviu para aprofundar o mito do Direito 

Penal igual e justo127, contudo, pouco de suas tipificações foram efetivamente apuradas ao 

longo do tempo128 para os desvios de indivíduos pertencentes às classes mais favorecidas129. 

Acontece, o que Zaffaroni aponta, uma repressão penal plural130, a partir da definição de quais 

condutas são mais perigosas para manutenção e reprodução das desigualdades sociais.  

A dogmática penal, nesse sentido, não pode ser encarada como uma ciência neutra do 

Direito Penal, que funciona através da concatenação lógica dos princípios previstos na norma, 

mas sim uma instância funcional interna do sistema penal131. Assim, sua aplicação, 

interpretação e concretização, dependem, sobretudo, das relações simbólicas e materiais 

                                                                                                                                                                                     
123 BRASIL. Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de 
cor. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil/Leis/L7716.htm. Acesso em: 02 jun 2011. 
124 BRASIL. Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990. Define crimes contra a ordem tributária, econômica e 
contra as relações de consumo, e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L8137.htm. Acesso em: 02 jun 2011. 
125 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Op cit. p. 31-32.   
126 Idem. Ibidem. p. 225. 
127 CASTILHO, Ela Wiecko Volkmer. de. Criminologia Crítica e a Crítica do Direito Penal Econômico. In: 
ANDRADE, Vera Regina Pereira de (org.). Verso e Reverso do Controle Penal: (Des)Aprisionando a 
Sociedade da Cultura Punitiva. Vol. 1. Florianópolis: Fundação Boiteux. p. 63.  
128 Sobre o Tema ler: CASTILHO, Ela Wiecko V. de. Op cit. p. 61-72. 
129 Muito pelo contrário, encoraja-se a violação da Lei e o tratamento mais favorável para esses grupos ou 
indivíduos. Cf.: Ela Wiecko V. de. Op cit. p. 69.  
130 ZAFFARONI. Eugenio Raúl. O Inimigo no Direito Penal. Rio de Janeiro: Revam, 2004. p. 36. 
131 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Op cit. p. 230. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.716-1989?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.137-1990?OpenDocument
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existentes num determinado contexto, que influenciam a atuação – operacionalização – do 

sistema de justiça criminal. Alguns tipos de normas, como as responsáveis pela prisão 

preventiva132, por exemplo, dependem de valorações por parte dos sujeitos atuantes do 

sistema de justiça criminal e não apenas de fórmulas vagas despolitizadas.    

 Esta abstração nas normas também pode ser vista na legislação referente ao 

procedimento de apuração de atos infracionais relativos aos adolescentes previstos no ECA. 

Algumas de suas disposições vagas e imprecisas, com auxílio subsidiário da legislação penal, 

apenas encobrem um amplo poder discricionário dos juízes como um dos sujeitos 

responsáveis pelo controle punitivo. No entanto, tais considerações serão detalhadamente 

apresentadas nos próximos capítulos. 

Importa também nesse sentido é declaração de Nilo Batista, que, numa crítica aos fins 

proclamados pelo Direito Penal – através de fórmulas vagas e imprecisas – analisa a 

importância do exame das reais funções históricas, econômicas e sociais, para compreensão 

dos verdadeiros fins da legislação criminal e do Estado133. Assim, relata o renomado 

penalista: “(...) que significarão "interesses do corpo social" numa sociedade dividida em 

classes, na qual os interesses de uma classe são estrutural e logicamente antagônicos aos da 

outra?”134. Isso também pode ser completamente considerado na seara da Justiça Juvenil. 

 Além das relações materiais, que influenciam consideravelmente a atividade do 

sistema punitivo, as representações presentes no imaginário coletivo em determinado contexto 

também se relacionam com seletividade empregada pelos órgãos de justiça. As lutas 

simbólicas são tão importantes quanto às lutas econômicas, como assinala Vera Malaguti135. 

Para a autora: “Este campo simbólico que ordena o mundo natural e social, através de 

alegorias da estrutura real de relações sociais, aliado à percepção de sua função ideológica 

e política136”. Os discursos baseados em fórmulas neutras também escondem uma eficácia 

simbólica através da representação cotidiana de estereótipos criminais. Não se precisa ir muito 

                                                           
132 “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, 
por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da 
existência do crime e indício suficiente de autoria”. BRASIL. Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. 
Código de Processo Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto-lei/Del3689.htm. Acesso 
em: 02 jun. 2011. 
133 BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. 11ª Ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007. p. 
22-23. 
134 Idem. Ibidem. p. 21. 
135 BATISTA, Vera Malaguti. Difíceis Ganhos Fáceis: Drogas e Juventude Pobre no Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: Revan, 2003. p. 63. 
136 Idem. Ibidem. p. 62. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%203.689-1941?OpenDocument
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longe para perceber a eficácia desta função no dia-a-dia, através da representação neutra dos 

criminosos convencionais, mascarando a realidade137.   

 A esse tipo de seletividade, em que somente determinados indivíduos são rotulados ao 

longo da atividade desempenhada pelo controle penal oficial, dá-se a denominação de 

qualitativa, pela escolha baseada em determinados estereótipos – qualidades – que indivíduos 

frequentemente são rotulados como criminosos138. A seletividade baseada no status material e 

simbólico ao longo do tempo contra certas pessoas será detalhadamente analisada no próximo 

tópico, principalmente relacionada ao contexto do controle sociopenal brasileiro.  

A partir da análise do processo de seleção de inimigos dentro do sistema penal, passar-

se-á, no próximo capítulo, ao estudo sobre a influência das atuais políticas criminais 

empregadas pelo neoliberalismo e a eficácia simbólica de determinados representações sobre 

a atuação do controle social oficial. Assim, como a pesquisa se restringe de forma mais 

específica à seletividade do sistema de justiça na área da infância e adolescência – direito 

infracional139 – através de pontos sensíveis encontrados no ECA. Por ora, chega-se à tímida 

conclusão de que o sistema de justiça, em especial, o de Justiça Juvenil, não aplica as regras 

de forma neutra, a partir da linguagem fornecida pela norma para ser aplicada ao caso 

concreto, mas sim as constrói a partir de pré-compreensões relacionadas aos aspectos 

materiais e simbólicos recorrentes naquele determinado contexto, dentro um amplo poder 

discricionário conferido pelas próprias regras140. 

 No entanto, antes de adentrar nas análises sobre a eficácia das modernas políticas 

criminais sobre crianças e adolescentes, bem como também o histórico papel cumprido por 

estes segmentos sociais, cumpre entender qual a função que vem desempenhando o sistema 

punitivo ao longo do tempo, principalmente quando se relaciona com os estudos sobre a 

presença de uma figura especial em seu interior: o inimigo (aquele que, por sua própria 

personalidade ou condição social ou familiar, apresenta comportamentos indesejados). Esta 

análise histórica sobre o papel cumprido pelo inimigo dentro do sistema punitivo somente 

                                                           
137 “temos que nos remeter ao front simbólico da violência, para darmos conta da riqueza desses discursos e 
para não cairmos nas armadilhas. As práticas discursivas são produtoras de ordenamentos e divisões. A 
compreensão desses processos de representação permite desembaraçar-se das etiquetas que mascaram a 
realidade”. Idem. Ibidem. p. 63. 
138 PRANDO, Camila Cardoso de Mello; PRANDO, Felipe Cardoso de Melo. Criminalização da Exclusão 
Social: Análise a Partir da Repressão aos Trabalhadores Rurais Sem-terra no Estado do Paraná. In: ANDRADE, 
Vera Regina Pereira de (org.). Verso e Reverso do Controle Penal: (Des)Aprisionando a Sociedade da 
Cultura Punitiva. Vol. 2. Florianópolis: Fundação Boiteux. p.161.  
139 Cf.: ROSA, Alexandre Morais da; LOPES, Ana Christina Brito. Introdução Crítica ao Ato Infracional: 
princípios e garantias constitucionais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. passim.  
140 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Op cit. p. 272-273. 
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poderia ser completa com o auxílio dos princípios e da metodologia empregada pelas escolas 

da criminologia e sua crítica às funções declaradas do sistema penal. A seletividade 

qualitativa desempenha justamente essa função de selecionar determinados indivíduos como 

inimigos, isto é, com comportamentos contrários às relações de produção dominante. 

 

1.4. O Inimigo no Sistema Punitivo 

 

1.4.1. Do Controle da Violência (Individual) à Violência (Estrutural) do Controle Penal141 

A partir das análises passadas, foi possível observar como as diversas teorias 

criminológicas analisam o fenômeno criminal e sua relação com o sistema punitivo. No 

entanto, foi somente a partir das teorias críticas que esta leitura se deu em torno das 

características seletivas e estigmatizantes do sistema penal sobre determinadas pessoas ao 

longo da história. Além disso, verifica-se que o aporte ideológico das ciências criminológicas 

tradicionais, que, ao pregar uma suposta igualdade de proteção dos bens jurídicos presentes na 

coletividade, apenas encobrem as reais funções de manutenção das desigualdades e de 

demonização seletiva dos indivíduos perigosos ao bom convívio social.    

Ao levar em conta o discurso elaborado pelas agências oficiais do controle social, 

percebe-se o combate à violência como um de seus elementos constitutivos. Neste sentido, a 

violência aparece como problema externo – pré-constituído142 – ao sistema penal, a que este 

deve lutar para acabá-la, ou, pelo menos, diminuí-la, visando à paz social143. Mesmo a justiça 

criminal agindo no sentido de retirar a liberdade de um indivíduo, ela supostamente atua de 

forma legítima, mantendo o bem-estar social. Seria, portanto, o lado bom da violência, a 

violência anti-violência admitida144. 

É certo que a terminologia violência assume inúmeros contornos, podendo ser aplicada 

no mesmo sentido de agressão física ou de qualquer dano aos bens de outra pessoa145, bem 

como pode ser referir à violência simbólica146, à violência praticada pelas instituições 

                                                           
141 Analogia ao título do livro escrito por ANDRADE, Vera Regina Pereira de: A ilusão de segurança jurídica: 
do Controle da Violência à Violência do Controle Penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. 
142 LIMA, Miguel M. Alves. Reflexões sobre o Tema “Violência e Justiça Criminal”. In: SANTOS, Rogério 
Dultra dos (org.). Introdução Crítica ao Estudo do Sistema Penal: Elementos para a Compreensão da 
Atividade Repressiva do Estado. Florianópolis: Diploma Legal, 1999. p. 57. 
143 Idem. Ibidem. p. 57-58. 
144 Idem. Ibidem. p. 66. 
145 Idem. Ibidem. p. 57. 
146 Cf.;BOURDIEU, Pierre. Op. cit. p. 14-15.  
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públicas, seja por ação positiva (repressão, tortura) ou negativa (inobservância de algum 

direito social básico)147. Estas, indubitavelmente, não estão pré-constituídas ao sistema penal, 

mas participam também da construção discursivo-ideológica inerente ao sistema.  

Neste sentido, ao tratar discursivamente do combate à violência de forma irrestrita, o 

sistema punitivo, no entanto, está construindo parcialmente seu conceito de violência e quais 

indivíduos estão predispostos a se tornarem violentos – ou agressivos. Por exemplo, 

hodiernamente, o sistema prega o combate majoritário à violência individual ou patrimonial – 

advindas das ideias do paradigma liberal-iluminista e da atual configuração do capitalismo148 

–, esquecendo-se, sobretudo, de que outras formas de violência são mantidas pelo 

encobrimento discursivo de suas causas. 

Esquece, todavia, que há um tipo de violência inerente ao próprio sistema: a violência 

institucional, que impede uma verdadeira igualdade material entre os indivíduos. Ou seja, o 

sistema punitivo está funcionalmente determinado a garantir que haja perpetuação da 

desigualdade entre os indivíduos através da seleção de apenas uma parcela dos 

comportamentos indesejados, construindo um conceito parcial de violência inerente à atitude 

apenas do suposto agressor selecionado. Ao combater a violência de forma ampla e irrestrita, 

o sistema punitivo apenas combate aqueles fatos e indivíduos considerados inconvenientes 

para manutenção da ordem dominante. Observa-se, neste sentido, que a base de sustentação 

do sistema é na gestão da violência, e não no combate à mesma. 

Há, portanto, na base de sustentação do poder punitivo, a criação de determinados 

mitos e estereótipos que superestimam a agressividade ou a periculosidade de determinados 

indivíduos ou grupos sociais para o restante da população – preconceito que impõem medo149 

– bem como que legitimam outros tipos de violência – relações sociais desiguais, genocídio, 

torturas – pertencentes à própria atuação funcional do sistema, para a defesa em prol da 

sociedade. 

 Percebe-se assim como afirma Zaffaroni, uma seletividade penal plural150, a depender 

das características dos autores dos delitos. Os causadores de danos mais graves – ou os mais 

vulneráveis ao sistema151 – deveriam ser eliminados física ou moralmente; os indesejáveis 

deveriam ser neutralizados através de penalidades um pouco mais aprazíveis; e os ocasionais 
                                                           
147 LIMA, Miguel M. Alves. Reflexões sobre o Tema “Violência e Justiça Criminal”. In: SANTOS, Rogério 
Dultra dos (org.). Op. cit. p. 57-58. 
148 Idem. Ibidem. p. 59. 
149 ZAFFARONI. Eugenio Raúl. O Inimigo no Direito Penal. Rio de Janeiro: Revam, 2004. p. 34.  
150 Idem. Ibidem. p. 36. 
151 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; Alejandro Alagia; Alejandro Slokar. Op. cit. p. 51.  
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– pessoas semelhantes àquelas que detinham o poder ou seus aliados – mereceriam uma certa 

benevolência nos poucos e raros casos em que eram submetidos ao poder punitivo152.  

Nesse sentido, a base estrutural do discurso legitimador do sistema punitivo153 é sua 

atuação sobre determinados indivíduos extremamente perigosos – agressivos ou violentos – 

ao convívio da sociedade, ou, na terminologia utilizada por Zaffaroni – inimigos no direito 

penal154. Esta seleção de determinados indivíduos como inimigos é uma característica 

estrutural que vai se moldando ao longo do tempo, a partir das disputas das relações de poder. 

Cumpre, desde já, defender uma extensão da terminologia utilizada por Zaffaroni para, 

juntamente, englobar outros sujeitos não estritamente prescritos pela doutrina penal, como os 

adolescentes. Assim, melhor seria a invocação do termo inimigo do sistema punitivo (ou 

inimigo do controle social punitivo), posto que a fórmula institucional de controle e 

responsabilização de adolescentes também está relacionada ao sistema punitivo geral155, 

sofrendo todas as influências das relações materiais e simbólicas que o sistema para adultos 

sofrem, e, em determinados momentos, até mais agressivas156.  

 

1.4.2. Quem é o Inimigo?  

 No sentido invocado por Zaffaroni, o inimigo seria aquele em que o direito nega sua 

condição de pessoa157. Seriam aqueles indivíduos ao longo da história privados de certos 

direitos individuais pertencentes ao restante dos cidadãos158, pois, diante de suas condições de 

periculosidade, não mereceriam o tratamento digno do restante da sociedade. Com base nisto, 

Zaffaroni aponta que o conceito remonta à tradição do Império romano, que distinguia o 

inimicus do hostis, “mediante o qual o inimicus era o inimigo pessoal, ao passo que o 

verdadeiro inimigo político seria o hostis, em relação ao qual é sempre colocada a 

possibilidade de guerra como negação absoluta do outro ser ou realização extrema de 

hostilidade”159. Neste sentido, o hostis careceria de direitos, em termos absolutos.  

                                                           
152 ZAFFARONI. Eugenio Raúl. O Inimigo no Direito Penal. Rio de Janeiro: Revam, 2004. p. 37. 
153 Idem. Ibidem. p. 83. 
154 Idem. Ibidem. p. 11-27.  
155 BARATTA, Alessandro. Prefácio. In: BATISTA, Vera Malaguti. Op. cit. p. 30. 
156 SANTOS, Juarez Cirino dos. O Adolescente Infrator e os Direitos Humanos. In: ANDRADE, Vera Regina 
Pereira de (org.). Verso e Reverso do Controle Penal: (Des)Aprisionando a Sociedade da Cultura Punitiva. 
Vol. 1. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2002. p. 119. 
157 ZAFFARONI. Eugenio Raúl. O Inimigo no Direito Penal. Rio de Janeiro: Revam, 2004. p. 18. 
158 Idem. Ibidem. p. 18. 
159 Idem. Ibidem. p. 21-22. 
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A partir do conceito de hostis apontado pelo autor Giorgio Agamben, ele se 

subdividiria em dois: o hostis alienigena – o estrangeiro – e o hostis judicatio – inimigo 

público, ou declarado160. O hostis alienigena seria aquele que estaria fora da comunidade – o 

estrangeiro – no qual se atribuía toda valoração negativa por não o conhecer, nem saber sua 

língua, e, por isto, inspira total desconfiança e é considerado potencialmente perigoso, no 

entanto ainda seria protegido pelas normas do jus gentium (que estaria ligadas à ideia do 

direito natural)161. 

 Nesse sentido, Zaffaroni aponta: 

O estrangeiro (hostis alienigena) é o núcleo troncal que abarcará todos os que 
incomodam o poder, os insubordinados, indisciplinados ou simples estrangeiros, 
que, como estranhos, são desconhecidos e, como todo desconhecido, inspiram 
desconfiança e, por conseguinte, tornam-se suspeitos por serem potencialmente 
perigosos162. 

 

 Além do estrangeiro, no qual Zaffaroni irá estabelecer uma relação com os escravos na 

antiguidade e os imigrantes ilegais nos países do primeiro mundo nos dias de hoje, existe a 

figura do inimigo público, ou declarado, constituindo-se no tronco dos dissidentes, ou seja, 

naqueles que o poder declara como inimigos163. Nesse sentido, retomando o pensamento de 

Agamben, o inimigo declarado seria radicalmente privado de todo estatuto jurídico, ou seja, 

seriam suspensos todos os direitos civis daquele indivíduo, transformando-o numa simples 

ameaça que, a qualquer momento, poderia ser destituído de suas posses e de sua vida sem um 

devido processo através de um ato excepcional conferido pelo Senado romano164. Pode-se 

fazer, com base neste inimigo, uma breve relação entre os governos militares existentes na 

América latina pós-segunda guerra e a criação de legislações de exceção contra inimigos 

políticos declarados nas quais suspendiam também o estatuto civil de ser humano daquele 

considerado uma ameaça.  

 Outra análise de Agamben traz a figura do homo sacer, ou homem sacro, no qual 

estaria incluída uma vida sem valor – vida nua – uma vida que não merece ser vivida – e, 

dessa forma, pode ser impunemente eliminada, ou seja, “qualquer um pode mata-lo sem que 

                                                           
160 AGAMBEN, Giorgio. Estado de Exceção. 2 ed. São Paulo: Boitempo, 2004. p. 122/123. 
161 Idem. Ibidem. p. 122. 
162 ZAFFARONI. Eugenio Raúl. O Inimigo no Direito Penal. Rio de Janeiro: Revam, 2004. p. 22. 
163 ZAFFARONI. Eugenio Raúl. O Inimigo no Direito Penal. Rio de Janeiro: Revam, 2004. p. 23 
164 “O hostis judicatus era, antes, radicalmente privado de todo estatuto jurídico e podia, portanto, em qualquer 
momento, ser destituído da posse de seus bens e condenado à morte. O que é suspenso pela auctoritas não é, 
aqui, simplesmente a ordem jurídica, mas o ius civis, o próprio estatuto de cidadão romano”. AGAMBEN, 
Giorgio. Op. cit. p. 123.  
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se cometa um homicídio”165. Agamben formulará a ideia de que nenhuma vida é mais política 

do que a sua166, pois guarda uma profunda relação com o poder que a considerou matável e 

insacrificável167. Assim, pode-se considerar, a partir de Agamben, o inimigo como o homo 

sacer, pois a sua distinção como tal guarda uma profunda relação política com o poder 

punitivo, garantindo, assim, a necessidade de intervenção por parte deste poder para afastar a 

ameaça, bem como a necessidade de retirar todos os direitos civis garantidos daquele 

indivíduo, inclusive a vida, se necessário for. 

 A partir desta delimitação de inimigo, Zaffaroni irá defender que “o inimigo (...) nunca 

desapareceu da realidade operativa do poder punitivo nem da teoria jurídico-penal (que 

poucas vezes o reconheceu abertamente e, quase sempre, o encobriu com os mais diversos 

nomes)168”. O conceito acaba atravessando a história de Roma na antiguidade, perpassando 

por toda história do direito ocidental169 e penetrou também na realidade operativa dos 

sistemas punitivos na América latina, onde somente mudaram os sujeitos selecionados a as 

diversas formas de tratamento conferido.  

 No decorrer da tradição histórica ocidental foi criada uma carga de valores negativos 

contra determinados indivíduos, ou grupos sociais, no sentido de atribuí-los todos – ou boa 

parte – dos problemas sociais170. Essa carga negativa traz como consequência a necessidade 

de uma atuação energética sobre o inimigo em razão de sua periculosidade imanente171, que 

causa obstáculos para a consecução de uma sociedade melhor, sem problemas. Assim, há a 

                                                           
165 AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder do soberano e a vida nua. Belo Horizonte: UFMG, 2002. p. 
189. 
166 Idem. Ibidem. loc. cit. 
167 A vida matável e insacrificável seria aquela em que, declarada pelo poder, estaria qualquer um autorizado a 
mata-la sem que houvesse tipificação de um homicídio, nem seria também considerada como um sacrifício 
ligada à ideia da ação profana. “Aquilo que define a condição do homo sacer, então, não é tanto a pretensa 
ambivalência originária da sacralidade que lhe é inerente, quanto, sobretudo, o caráter particular da dupla 
exclusão em que se encontra preso e da violência à qual se encontra exposto. Esta violência – a morte 
insansionável que qualquer um pode cometer em relação a ele – não é classificável nem como sacrifício e nem 
como homicídio, nem como execução de uma condenação e nem como sacrilégio. Subtraindo-se às formas 
sancionais dos direitos humano e divino, ela abre uma esfera do agir humano que não é a do sacrum facere e 
nem a da ação profana”. Idem Ibidem. p. 90. 
168 ZAFFARONI. Eugenio Raúl. O Inimigo no Direito Penal. Rio de Janeiro: Revam, 2004. p. 24. 
169 Idem. Ibidem. p. 24. 
170 Idem. Ibidem. p. 102-114. 
171 “Corresponde al jurista suizo Cari STOOSS el mérito de haber dado forma, a fines del siglo pasado, a este 
concepto del llamado DUALISMO, al instituir, al lado del sistema de la simple pena que se seguía hasta 
entonces, un sistema de medidas ds seguridad y corrección especiales. Con ello, el derecho -pernal se hace 
cargo de "dos" medidas distintas: la pena en sentido estricto y las medidas de seguridad. Aquélla considera la 
culpabilidad del autor, tal como se manifiesta en el hecho concreto particular (medida referida al hecho), y 
éstas tienen en cuenta, independientemente de la culpabilidad por el hecho, la peligrosidad del autor con miras 
al futuro (medida referida al autor). Queda determinado de tal manera, de acuerdo con su esencia, el principio 
del llamado dualismo”. MEZGER. Edmund. Derecho Penal: Parte General. Buenos Aires: Editorial 
Bibliografica Argentina, 1958. p. 392. 
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individualização dos problemas sobre determinados estereótipos criados ao longo da história 

para selecionar indivíduos como verdadeiros bodes expiatórios dos problemas sociais172. 

 Verificam-se, ao longo da história, discursos arbitrários ou racionais na tentativa de 

justificar a atuação fora dos parâmetros garantistas do poder punitivo contra os verdadeiros 

inimigos, no sentido de afastar as ameaças sociais que eles representam, atribuindo medidas 

sem limites173, justificando torturas, tratamentos desumanos ou degradantes174. Além disso, as 

tentativas de conferir racionalidade ao discurso penalizante do inimigo, na medida da estrita 

necessidade, ou na necessidade imperiosa da medida, bem como outros termos corriqueiros 

na tipologia penal e infracional175, apenas serviram para encobrir as reais finalidades de 

perseguição e repressão sobre determinados indivíduos ou grupos estereotipados, através do 

subjetivismo dos agentes do sistema penal176. 

 Neste sentido, um dos principais teóricos sobre o Direito Penal do inimigo, Jakobs 

Günter177, preocupado com o avanço nas últimas décadas da tutela do poder político arbitrário 

sobre determinados inimigos, defende uma tática de contenção desse poder a partir da 

definição clara de um área do Direito Penal, diferentemente daquela aplicada aos cidadãos, 

responsável pela responsabilização do inimigo – não-cidadão178. Para Jakobs, é impossível 

eliminar Direito Penal do inimigo, contudo, a estratégia possível seria justamente contê-lo dos 

avanços decorrentes do poder político arbitrário179, através da habilitação do poder punitivo 

de uma maneira para os cidadãos, onde seriam reservadas as garantias liberais, e de outra para 

os inimigos, onde operaria essencialmente o puro impedimento físico regulamentado 

                                                           
172 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; Alejandro Alagia; Alejandro Slokar. Op. cit. p. 46. 
173 “El internamiento dura solamente el tiempo que exija el cumplimiento de su objeto (S 42, f), pues como el 
internamiento no tiene por objeto una retribución por el injusto cometido, sino la protección de la comunidade 
frente a una persona peligrosa, debe tardar tanto tiempo (pero no más) como lo exija esa necesidad de 
protección. Por eso no se debe establecer ningún límitede tiempo en el fallo”. WELZEL, Hans. Derecho Penal: 
Parte General. Buenos Aires: Roque Depalma Editor, 1956. p. 262-263. 
174“Internación en una casa de trabajo. Se aplica a los "antisociales": pordioseros, linyeras, prostitutas, etc. 
Presupuestos: el autor debe ser condenado a arresto por mendicidad, vagancia, prostitución o cosas semejantes, 
y el internamiento debe ser necesario para acostumbrarlo al trabajo y a la vida social. Para los incapacitados 
de trabajar no se debe disponer el internamiento; cuando ya está dispuesto, se debe efectuar en un asilo” . 
WELZEL, Hans. Op. cit. p. 261. 
175 Exemplo: “Art. 156, I, do Código de Processo Penal - Art. 156.  A prova da alegação incumbirá a quem a 
fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção 
antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e 
proporcionalidade da medida”. BRASIL. Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo 
Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto-lei/Del3689.htm>. Acesso em: 2 jun 2011.   
176 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Op. cit. p. 260-261. 
177 JAKOBS, Günter; Meliá, Manuel Cancio. Derecho Penal del Enemigo. Madrid: Civitas, 2003.  
178 Idem. Ibidem. p. 21-22. 
179 “Un Derecho penal del enemigo claramente delimitado es menos peligroso, desde la perspectiva del Estado 
de Derecho, que entremezclar todo el Derecho penal con fragmentos de regulaciones propias del Derecho penal 
del enemigo”. Idem. Ibidem. p. 56.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%203.689-1941?OpenDocument
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previamente180. O Direito Penal do cidadão seria aquele onde prevaleceria os princípios 

liberais básicos e o fato em si, já o Direito Penal do inimigo seria estaria ligado mais ao autor 

e sua periculosidade social181, necessitando ser removido do convívio pela ameaça que este 

representa à sociedade182.  

 Nesse sentido, Jakobs afirma: “Com esta linguagem – aumentando a punibilidade, 

combatendo com penas mais elevadas, limitando as garantias processuais –, o Estado não 

fala para seus cidadãos, mas ameaça a seus inimigos (...)”183. 

No entanto, mesmo visando à contenção, Jakobs acaba caindo no mesmo erro de 

admitir que a repressão ou controle do inimigo nessa área em separado do Direito Penal 

deveria ser realizado na medida da estrita necessidade, reservando o subjetivismo para quem 

detivesse o poder de definição dos inimigos184. Ora, quem detém o poder de definição do 

inimigo sempre irá invocar discursivamente a necessidade e excepcionalidade185 da medida 

para conter grupos supostamente perigosos ao convívio social para, assim, manter uma ordem 

de manutenção e reprodução das relações de dominação.  

 A construção do inimigo na história ocidental está profundamente relacionada à 

operatividade do sistema punitivo durante determinados momentos históricos, bem como a 

busca deste para reprimir e exterminar física e moralmente aquele do bom convívio social. A 

história do poder punitivo é a história de criação de mitos e preconceitos sobre determinados 

indivíduos supostamente perigosos186 para, assim, poder operar suas funções implícitas. É 

justamente sobre o histórico desse sistema sobre determinados inimigos que esta pesquisa irá 

se debruçar no próximo tópico para, desta forma, melhor compreender como as antigas e 

modernas políticas criminais que influenciavam e influenciam o sistema de justiça na seleção 

e contenção de determinados inimigos – os jovens da periferia – na atualidade, que será 

detalhadamente estudada no próximo capítulo. 

                                                           
180 Idem. Ibidem. p. 21-25. 
181Idem. Ibidem. p. 40.   
182 “No se trata en primera línea de la compensación de un daño a la vigencia de la norma, sino de la 
eliminación de un peligro: la punibilidad se adelanta un gran trecho hacia el ámbito de la preparación, y la 
pena se dirige hacia el aseguramiento frente a hechos futuros, no a la sanción de hechos cometidos” Idem. 
Ibidem. p. 40.   
183 Tradução própria do trecho: “Con este lenguaje — adelantando la punibilidad, combatendo con penas más 
elevadas, limitando las garantías procesales —, el Estado no habla con sus ciudadanos, sino que amenaza a sus 
enemigos (...)”. Idem. Ibidem. p. 44. 
184 “Una acción desmedida; antes bien, es posible que al enemigo se le reconozca una personalidad potencial, 
de tal modo que en la lucha contra él no se puede sobrepasar la medida de lo necessário”. JAKOBS, Günter. 
Dogmática de Derecho Penal y la Configuración Normativa de la Sociedad. Madrid: Civitas, 2004. p. 43. 
185 AGAMBEN, Giorgio. Estado de Exceção. 2 ed. São Paulo: Boitempo, 2004. 
186 ZAFFARONI. Eugenio Raúl. O Inimigo no Direito Penal. Rio de Janeiro: Revam, 2004. p. 14. 
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1.4.3. O Poder Punitivo e a Seleção dos Inimigos 

 Antes de tudo, é necessário ressalvar que a análise a ser proferida neste tópico não tem 

o condão de encerrar o assunto, tampouco cair num reducionismo histórico. No entanto, faz-

se necessário compreender características elementares do sistema punitivo ao longo da 

história e sua relação com o inimigo para, assim, fundamentar as vicissitudes do atual controle 

social, em especial, da atuação do Sistema de Justiça nos procedimentos de apuração de ato 

infracional. Não é da centralidade desta pesquisa analisar com a profundidade merecida todas 

as implicações dos sistemas punitivos ao longo da história e seus principais inimigos. Por ora, 

basta averiguar quais as principais influências históricas destes dentro da atual conjuntura de 

responsabilização de adolescentes, tida por socioeducativa, por parte do sistema de Justiça 

Juvenil. 

A origem moderna187 do poder punitivo centralizado e verticalizado no ocidente 

remonta aos precedentes da inquisição durante regime feudal na Europa. Antes, havia um 

protagonismo da resolução de conflitos através da disputa entre as partes interessadas, “num 

combate ritualístico ou simbólico relativamente restrito e regulado, ou seja, um estado de 

guerra entre as pessoas decidido pela contenda ou pelo seus equivalentes simbólicos (a prova 

de Deus ou as diversas ordálias)”188. A postura conferida ao Juiz, quando existia, era de 

apenas um árbitro daquele conflito, o qual zelava pelo respeito às regras para que não fosse 

impedida a verdadeira vontade de Deus ou houvesse sofismas que desvirtuassem o conflito189.  

Durante o feudalismo há, de forma progressiva, o aparecimento de institutos que 

retirariam o protagonismo da vítima de solucionar o conflito em conjunto com seu opositor190, 

sob o pretexto de limitação da vingança privada191. O agressor ficaria reduzido a um mero 

objeto sobre o qual se exerceria o poder de persecução e execução. A verticalização destes 

conflitos conferiu a determinados grupos a enorme capacidade decisória sobre os mesmos, de 

modo a selecionar não somente quais indivíduos seriam perseguidos, mas também quais 

penalidades seriam proferidas. É nesse sentido que Zaffaroni vai afirmar, como característica 

diferenciada do poder punitivo moderno, o confisco do conflito, ou seja, “a usurpação de 

lugar de quem sofre o dano ou é vítima por parte do senhor (poder público), degradando à 
                                                           
187 Sobre o modelo penal antigo e sobre outros modelos penais no Oriente ler: ZAFFARONI, Eugenio Raúl; 
BATISTA, Nilo; Alejandro Alagia; Alejandro Slokar. Op. cit. p. 386-388. 
188 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; Alejandro Alagia; Alejandro Slokar. Op. cit. p. 385. 
189 ZAFFARONI. Eugenio Raúl. O Inimigo no Direito Penal. Rio de Janeiro: Revam, 2004. p. 38. 
190 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; Alejandro Alagia; Alejandro Slokar. Op. cit. p. 389. 
191 Idem. Ibid. p. 384 
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pessoa lesionada ou vítima à condição de puro dado para a criminalização”192. Retira-se o 

modelo antigamente constituído – disputatio – e invoca-se um modelo organizado em torno 

de um poder vertical que irá decidir sobre os conflitos – decisium193. 

Inicialmente, esse modelo de decisão estará relacionado ao momento de dominação da 

Igreja Católica e a implementação de um discurso teocrático sobre a Europa medieval. Os 

inimigos estavam representados no imaginário daqueles setores dominante pelas bruxas e os 

hereges, responsáveis por incorporarem o demônio na terra, representando um perigo à 

sociedade. Denotam-se, através da disseminação de estereótipos que qualificariam quem 

representariam um mal à sociedade194, quais as características dos personagens perigosos, 

introduzindo também o medo195. O bem estaria representado no combate eclesiástico dos 

problemas trazidos pelos hereges à sociedade, como a fome, as enchentes, as pestes, os 

problemas de plantação e a desvirtuação humana. Assim, esses inimigos deveriam ser 

exterminados da sociedade para a manutenção da ordem terrena, que deveria ser uma analogia 

à ordem celestial196. 

   O inquisidor passa a investigar o caso, deixando de ser apenas um árbitro, tendo o 

dever de retirar a confissão do malfeitor. Nesse sentido, a construção da verdade passaria de 

uma disputa protagonizada pelas partes para se tornar um poder conferido ao soberano. 

Somente ele poderia definir quais os conflitos deveriam ser solucionados e qual a melhor 

forma de solucioná-los. O inquisidor, que teria a representação do bem – do incorruptível197 – 

deveria extrair toda a culpa do indivíduo corrupto através da confissão por meio de torturas 

legítimas para evitar que o mal se espalhe por toda sociedade198. 

O poder decisório passa cada vez mais a ser figura central na solução de conflitos, 

sendo a força motriz para a organização dos primeiros Estados Modernos na Europa – 

Espanha e Portugal199 – bem como foram responsáveis pela organização da empreitada 

colonizadora de novos territórios, sem o qual não teria logrado êxito. Esse instrumento 

                                                           
192 ZAFFARONI. Eugenio Raúl. O Inimigo no Direito Penal. Rio de Janeiro: Revam, 2004. p. 30. 
193 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; Alejandro Alagia; Alejandro Slokar. Op. cit. p. 389. 
194 SUSINI, Marie-Laure. Elogio da Corrupção: os Incorruptíveis e seus Corruptos. Rio de Janeiro: 
Companhia de Freud, 2010. p. 44-45. 
195 ZAFFARONI. Eugenio Raúl. O Inimigo no Direito Penal. Rio de Janeiro: Revam, 2004. p. 34. 
196 “Qual a causa desse fracasso da procriação? Quem introduziu um defeito na perfeição da criação primeira? 
Qual é o agente da desordem? Quem compromete a reprodução eterna e perfeita do vivo? Não é preciso buscar 
muito longe. No mundo do bem, a criação perfeita se transmite sem defeito e as pessoas se reproduzem sem 
perda. A origem do mal é, portanto, sexual”. SUSINI, Marie-Laure. Op. cit. p. 45.  
197 Idem. Ibidem. p. 45. 
198 Idem. Ibidem. p. 49. 
199 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; Alejandro Alagia; Alejandro Slokar. Op. cit. p. 390-397.  
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organizacionalmente verticalizado foi responsável por proporcionar, na Europa, “uma 

organização econômica e militar indispensáveis para o êxito do genocídio colonialista”200. 

 Eis aí o momento de aparição e domínio do poder punitivo centralizado europeu sobre 

os territórios americanos. Isto não quer dizer que não existiam outras formas de resolução 

conflitivas, inclusive centralizadas, anteriormente ao período de invasão europeia, no entanto, 

tais modelos foram gradualmente sendo exterminados – simbólica e materialmente – pela 

eficácia vertical e militarizada dos colonizadores ao longo do tempo, tampouco significa que 

estes modelos desapareceram por completo, mas somente abarcam uma ínfima parcela da 

atual população americana.  

 O Brasil sofre com a instauração do genocídio colonialista assim como toda a América 

latina, tornando-se um grande potencial de enriquecimento dos Estados europeus. Mesmo 

com a independência, conquistada após séculos de explorações, os Estados latino-americanos 

continuarão dependentes política e economicamente dos países centrais (Europa e Estados 

Unidos).  Tal situação não vai ser modificada ao longo dos séculos, apenas a forma de 

exploração combinada com a de repressão é que vai sendo transformada ao longo do tempo, 

sendo que esta última sempre utilizada de forma extremamente segregadora e arbitrária, com 

se verá. O próximo tópico, portanto, aponta algumas destas estratégias históricas utilizadas 

pelo controle social para contenção da figura do inimigo, sempre relacionadas às questões 

socioeconômicas gerais, no Brasil e, consequentemente, em toda a América latina. 

 

1.4.4. As Estratégias de Controle do Inimigo na História Brasileira  

 Os primeiros Estados organizados tinham como sustentáculos principais: a exploração 

territórios americanos através do extrativismo e a exploração servil das populações indígenas. 

Para Zaffaroni, o poder punitivo foi empregado na América colonizada para converter os 

territórios tradicionais em grandes campos de concentração, eliminando a população 

americana e reduzindo o restante à condição de escravo, bem como a exigência de mão-de-

obra escrava proporcionou o tráfico de habitantes do continente africano201. 

 Nesse sentido, Zaffaroni afirma: 

Fora da Europa, o poder colonialista legitimado por estes discursos exerceu-se sob a 
forma de genocídio, eliminando a maior parte da população americana, desbaratando 
suas organizações sociais e políticas e reduzindo os sobreviventes à condição de 

                                                           
200 ZAFFARONI. Eugenio Raúl. O Inimigo no Direito Penal. Rio de Janeiro: Revam, 2004. p. 31. 
201 ZAFFARONI. Eugenio Raúl. O Inimigo no Direito Penal. Rio de Janeiro: Revam, 2004. p. 34-35. 
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servidão e escravidão. A exigência de mão-de-obra extrativa determinou o tráfico 
escravista africano, levado a cabo por comerciantes ingleses, franceses e holandeses, 
que compravam prisioneiros e inimigos dos régulos da costa da África, provocando, 
deste modo, a destruição das culturas pré-coloniais dos dois continentes202.      

 

Não é à toa que, neste período, havia discursos justificadores da colonização e da 

“conquista” do território americano por parte da igreja Católica justamente para livrar as 

populações tradicionais, que eram tratadas como criaturas selvagens e de alma inferior, do 

“mal” e do “pecado”. O mito e o perigo sobre selvagem traziam o medo aos colonizadores, 

por causa das dissidências e guerras que poderiam advir durante a colonização.  

Nota-se, portanto, a imensa preocupação durante o período colonizador sobre os 

dissidentes, que não aceitavam a dominação. Estes deveriam ser exterminados, pois não 

aceitavam a conquista do “moderno”, da “civilização”, sobre o selvagem. Justamente por isto, 

a eficácia centralizada e militarizada conseguiu exterminar boa parte da população americana 

entre os séculos XV a XVII203. 

No entanto, a representação do poder das metrópoles centralizadas, em muito, estava 

centrada na figura dos latifundiários. Houve, neste sentido, uma lenta implantação das 

burocracias estatais204, sobretudo nos rincões mais afastados das grandes vilas. Durante este 

período, existia a confluência de um Direito Penal doméstico com bases escravistas, onde os 

donatários decidiriam sobre os conflitos dentro da sua jurisdição fundiária. Foi somente a 

partir de meados do século XVIII que a centralização oligárquica foi progressivamente 

tomando o lugar das descentralizações fundiárias, com a independência das colônias. No 

entanto, tal mudança não constituía a retirada dos poderes dos grandes senhores de terras, 

apenas a organização tornou-se centralizada e codificada. As penalidades contra os 

dissidentes – os inimigos – ainda continuavam de forma arrasadora.  

Zaffaroni assim aclama: 

A independência significou muitas vezes apenas a ascensão da limitada classe dos 
brancos descendentes de colonizadores. Justiça exercida por grandes proprietários de 
terras, penas de morte privadas, assassinatos de dissidentes, repressão em massa, 
recrutamento forçado de mestiços e mulatos para os exércitos, polícias de ocupação, 
arbitrariedades e torturas, degolas, aprisionamento sem processo, estados de exceção 
permanentes e fenômenos de incrível corrupção foram correntes nestes imensos 
campos de concentração205. 

 
                                                           
202 Idem. Ibidem. p. 35. 
203 Idem. Ibidem. p. 46-47. 
204 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; Alejandro Alagia; Alejandro Slokar. Op. cit. p. 412-412. 
205 ZAFFARONI. Eugenio Raúl. O Inimigo no Direito Penal. Rio de Janeiro: Revam, 2004. p.47-48. 



61 
 

A partir do século XIX, atraídos pela codificação implantada inicialmente pelo Código 

Napoleônico, mas que depois vai se espalhar pelas codificações penais liberais dos Estados 

Unidos, os Estados latino-americanos passaram também a prescrever suas codificações 

penais206. A primeira foi o Código Criminal do Império brasileiro de 1830, que influenciou e 

precedeu vários outros códigos criminais na América. Durante este período, observa-se 

claramente a união entre os ranços coloniais e os princípios liberais. Por exemplo, no Brasil 

havia a contradição entre o modelo escravista, que somente vai entrar em decadência no final 

do século XIX, e o liberalismo clássico, presentes nas prescrições contidas no Código 

Criminal.  

  A pena de prisão foi gradualmente sendo aplicada nos casos anteriormente tratados 

através de suplícios, degolas e deportações. No lugar de exterminar para impor medo, era 

necessário converter a grande massa em trabalhadores assalariados. Por isso a necessidade 

imperiosa da criação de uma instituição que disciplinasse os dissidentes e impusesse também 

uma disciplina à população em geral207. Porém, apesar do panorama inquisitorial ter atenuado 

pelo discurso codificado, poucas modificações na prática lograram êxito, principalmente para 

os perigosos – inimigos, as penalidades para com os escravos dissidentes, por exemplo, 

poderiam ser aplicadas pelos senhores, através da abertura conferida no art. 6º do Código 

Criminal208, bem como poderiam ser conferidos açoites para os escravos infratores, de acordo 

com o art. 60209.  

 Assim, denota-se que, para determinados indivíduos potencialmente perigosos, a 

repressão punitiva trata-os de forma diferenciada de outros cidadãos ao longo da história. Na 

América latina, observa-se claramente tal discurso através da tentativa de implementação de 

um discurso liberal de fachada sem, contudo, observar que as reais finalidades de quem detém 

o poder é a manutenção das desigualdades e a vigilância permanente sobre os hostis. 

  O início do século XX irá marcar a mudança de um paradigma de Estado liberal para a 

transformação num modelo intervencionista. Há, nesse sentido, a mudança das codificações 

pseudo-liberais assumidas pelos países latino-americanos por prescrições penais de cunho 

                                                           
206 Idem. Ibidem. p. 48. 
207 FOUCAULT, Michel. Op. cit. p. 126. 
208 “Art. 6º Haver no delinquente superioridade em sexo, forças, ou armas, de maneira que o offendido não 
pudesse defender-se com probabilidade de repellir a ofensa”. BRASIL. Lei de 16 de dezembro de 1830. Manda 
Executar o Código Criminal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-16-12-
1830.htm. Acesso em: 2 jun 2011. 
209 “Art. 60. Se o réo fôr escravo, e incorrer em pena, que não seja a capital, ou de galés, será condemnado na 
de açoutes, e depois de os soffrer, será entregue a seu senhor, que se obrigará a trazel-o com um ferro, pelo 
tempo, e maneira que o Juiz designar”. Idem. Ibidem 
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perigosistas, advindas dos países europeus, como o Código Rocco, na Itália, em 1930210. As 

repúblicas oligarcas, gradualmente, irão sendo substituídas pelos governos populistas. O 

industrialismo e o crescimento das grandes cidades nas Américas também são fatores 

importantes para a mudança das legislações. Era necessário agora conter o impulso dos 

trabalhadores grevistas que causavam distúrbio ao bom funcionamento da disciplina fabril, 

bem como era necessário controlar também os “problemas” causados pelos desempregados – 

os vadios –, gerados a partir da vinda de grande massa de escravos libertos e de trabalhadores 

estrangeiros para a cidade. 

 As medidas de segurança prescritas pelo Código Penal brasileiro de 1940, por 

exemplo, demonstram que, apesar das prescrições técnico-liberais, contidas no decorrer do 

código, eram reservadas medidas excepcionais para aqueles que demonstravam um grau 

acentuado de periculosidade, sem prazo de término211. As medidas de segurança212, portanto 

conferiram uma excepcionalidade para os inimigos em potencial, isto é, dos comunistas, 

vagabundos e dos desordeiros da ordem disciplinar da época.  

Nesse sentido, também se invoca, como modelo figurativo do perigosismo, o Código 

de Menores de 1927, pois o mesmo prescrevia um amplo poder de tutela dos magistrados 

sobre os adolescentes em situação de abandono, delinquência ou mendicância213. Era preciso 

para o discurso dominante, durante aquele período de crescimento urbano, dar conta da 

quantidade de jovens em situação de rua, bem como do aumento das taxas de delinquência. 

Era necessário forçar a disciplina e vigilância sobre os jovens perigosos – aqueles em situação 

irregular –, assunto a ser tratado no próximo capítulo deste trabalho. Surge, então, uma nova 

categoria de inimigo, que irá se desenvolvendo até atingir seu ápice no final do século XX e 

início do XXI. 

A preocupação específica do Código de Menores de 27, o que fez com que fossem 

modificadas as estruturas de responsabilização infanto-juvenil para com a dos adultos, foi 

com a necessidade, a partir do cientificismo positivista da época, de reformular moral e 

                                                           
210 BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. 11ª Ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007. 
passim. 
211 “Art. 76. A aplicação da medida de segurança presupõe: I - a prática de fato previsto como crime; II - a 
periculosidade do agente. Art. 77. Quando a periculosidade não é presumida por lei, deve ser reconhecido 
perigoso o indivíduo, se a sua personalidade e antecedentes, bem como os motivos e circunstâncias do crime 
autorizam a suposição de que venha ou torne a delinquir”. Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940. 
Código Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto-lei/Del2848.htm>. Acesso em: 2 jun. 
2011.  
212 BATISTA, Nilo. Op. cit. passim. 
213 PINHEIRO, Ângela Alencar Araripe. Criança e Adolescente no Brasil: porque o abismo entre a lei e a 
realidade. Fortaleza: UFC, 2006. p. 69-80. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%202.848-1940?OpenDocument
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socialmente crianças e adolescentes pobres. Era essencial, a partir do discurso oficial, criar 

uma estrutura específica que moldasse jovens desvirtuados para adaptarem às estruturas de 

dominação da época. Sobre este histórico em relação à infância e adolescência, remete-se o 

leitor para o segundo capítulo deste trabalho.  

Importante ressaltar que nesse período de intensa industrialização no cenário brasileiro 

(de forma tardia em relação aos países industrializados) era importante o controle e o 

disciplinamento das classes sociais menos abastadas, através da figura de exaltação para o 

trabalho e de construção de uma nação forte e soberana. Desta forma, surge como ameaça a 

figura dos inimigos contrários à disciplina e à ordem de cumulação do capital.   

 Os governos populistas, de certa forma, causaram ódio nas oligarquias que antes 

dominavam o cenário político latino-americano, respaldando também o protagonismo de 

alguns setores antes excluídos214, com o crescimento do modelo do Estado de bem-estar social 

e o crescimento de uma classe média economicamente influente. No entanto, a partir do medo 

proferido pelo mal comunista e a ameaça da formação de ditaduras comunistas nos moldes da 

União Soviética, os setores tradicionais se uniram com os militares, influenciados 

ideologicamente sob o comando da política externa norte-americana215 e impuseram golpes de 

estado, a partir da década de 60 nos países latino-americanos. A partir desse período, se 

instalam, em quase todos os países da América latina, longos períodos ditatoriais que tinham 

como objetivo evitar a ameaça comunistas através da instituição de um estado de exceção 

para, logo após, entregá-los ao poder dos civis. No entanto, o que se viu foi a tomada do poder 

através do extermínio de lideranças de esquerda, não deixando espaço para o reagrupamento 

ou organização dos movimentos contestadores, seja através da repressão em massa, seja 

através do medo invocado pela busca aos terroristas divulgado à população216. 

 Cria-se, a partir deste medo proferido pela ameaça comunista, a figura do inimigo 

interno terrorista, a ser combatido através de medidas de exceção. Observa-se que, 

discursivamente, o Estado protagonizava o combate aos terroristas, quando, implicitamente, 

aplicava o terrorismo para a população, através de penas de morte, execuções sem processo, 

torturas implícitas, desaparecimentos forçados, dentre outras medidas extremas. Havia, nesse 

sentido, “um sistema penal paralelo que os eliminava mediante detenções administrativas 

                                                           
214 ZAFFARONI. Eugenio Raúl. O Inimigo no Direito Penal. Rio de Janeiro: Revam, 2004. p. 50. 
215 KLEIN, Naomi. A Doutrina do Choque: A Ascenção do Capitalismo de Desastre. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2008. p. 76-83. 
216 Idem. Ibidem. p. 84-87. 



64 
 

ilimitadas (...) e um sistema penal subterrâneo, que procedia à eliminação direta por morte e 

ao desaparecimento forçado, sem nenhum processo legal”217.  

 A partir da derrocada destes regimes ditatoriais, bem como com a decadência do 

modelo socialista soviético, a ameaça do inimigo terrorista começa a sair de cena para uma 

nova categoria de inimigo: o narcotraficante. Neste momento, cria-se uma nova guerra contra 

a ameaça subversiva que o tráfico de drogas representa pros territórios latino-americanos. 

Entre as décadas de setenta e oitenta do século passado, praticamente toda a região sancionou 

leis antidrogas muito parecidas218, que consideravam a diferença entre consumidor, com penas 

mais brandas, e o traficante, com o aumento da penalidade, bem como, “desconheceram o 

princípio da ofensividade, violaram a autonomia moral da pessoa, apenaram enfermos e 

tóxico-dependentes”219. 

 A valoração negativa sobre o inimigo traficante – o jovem não-branco que mora 

preferencialmente nas  periferias e favelas das grandes cidades – são consequência da falência 

do modelo prestacionista do Estado implantado durante os governos populistas do início do 

século XX, que trouxe, além do desmantelamento da assistência aos setores mais excluídos, 

uma diminuição do poder aquisitivo da classe média, o aumento no desemprego, a 

flexibilização salarial, os subempregados, os empregos temporários, dentre outros 

problemas220. Nesta seara, o aumento exorbitante da tutela penal também é uma constante 

deste novo modelo punitivo, passando a aumentar a prescrição de condutas baseadas 

meramente no comportamento perigoso do autor221 com o objetivo de pôr fim à insegurança 

dos indivíduos numa sociedade de risco222.  

 A legislação penal antidrogas foi apenas uma consequência da eficácia discursiva da 

criação de um novo modelo autoritário de Estado sobre determinados indivíduos. Há o que a 

jurista Maria Lúcia Karam aponta como a consolidação de um modelo neoliberalista 

juntamente com um novo modelo autoritarista de Estado – o Neoautoritarismo – sobre 

                                                           
217 ZAFFARONI. Eugenio Raúl. O Inimigo no Direito Penal. Rio de Janeiro: Revam, 2004. p. 51. 
218 No Brasil em 1976, na Argentina em 1989, no Perú em 1982, na Venezuela em 1984, no Chile em 1985, na 
Colômbia em 1986, Na República Dominicana, no Paraguai e Costa Rica em 1988. 
219 ZAFFARONI. Eugenio Raúl. O Inimigo no Direito Penal. Rio de Janeiro: Revam, 2004. p. 52. 
220 WACQUANT, Loïc. As Prisões da Miséria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. p. 25-26. 
221 GUZELLA, Tathiana Laiz. A Expansão do Direito Penal e a Sociedade de Risco. In: XVII Congresso 
Nacional do CONPEDI. 2008, Brasília. Anais do XVII Congresso Nacional do CONPEDI. Florianópolis: 
Fundação Boiteux, 2008. p. 3071-3078.   
222 COLET, Charlise Paula; COITINHO, Viviane Teixeira Dotto. O Controle e Disciplinamento das Classes 
Sociais a Partir da Implemetação do Direito Penal do Inimigo: a Justiça Restaurativa como Mecanismo de 
Humanização do Direito Penal e Garantia da Cidadania. In: XIX Encontro Nacional do CONPEDI. 2010, 
Fortaleza. Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2010. p. 890-
904. 
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determinados indivíduos223. Neste contexto histórico, o Código de Menores de 27 dá lugar ao 

de 79, que veio a aperfeiçoar a doutrina da situação irregular224, com a tutela arbitrária de 

jovens adolescentes pobres, possíveis alvos para o mal proporcionado pelo tráfico e que 

necessitavam serem isolados do convívio social para o seu próprio bem, assunto a ser 

detalhadamente analisado no próximo capítulo.  

 Denota-se, portanto, que sempre a história do sistema punitivo reservou espaço para 

uma arbitrariedade contra determinados inimigos simbólicos, selecionados a partir da 

oportunidade de cada momento histórico sobre os grupos considerados mais vulneráveis225, 

bem como a eficácia discursiva implementada, seja através das legislações repressivas de 

exceção, seja através da disseminação do medo preconceituoso, conseguiu implementar uma 

desigualdade inerente ao controle sociopenal, a depender das disputa das relações histórico-

materiais. A punição dos entes perigosos destoa dos princípios elementares aplicados pelo 

Direito Penal liberal, considerando apenas a natureza perigosa estereotipada pelo indivíduo, 

pouco preocupando se a medida aplicada tem caráter de pena ou não. O importante é a 

sujeição física e moral do inimigo226. 

 Nas últimas décadas, o discurso implementado foi o de conter a ameaça do 

narcotráfico, através dos alvos perigosos em potencial: os jovens moradores das periferias e 

dos espaços públicos. Apesar de, no Brasil, o Código de Menores de 79 ter sido totalmente 

revogado por uma legislação menos arbitrária e mais garantista – O Estatuto da Criança e do 

Adolescente –, aquele ainda continua presente discursivamente na aplicação dos agentes do 

controle social. A atividade dos órgãos do sistema punitivo não está, assim como o 

positivismo imaginava, vinculada apenas à subsunção da norma ao fato, mas à construção 

material e simbólica negativa sobre o jovem desvirtuado, pertencente às classes menos 

abastardas da população, juntamente com as modernas políticas criminais implementadas pelo 

neoliberalismo, que influenciam a maneira de decidir sobre matéria de responsabilização de 

adolescentes supostamente em conflito com a lei. 

 Antes, contudo, de passar para a análise dos pontos sensíveis do Estatuto da Criança e 

do Adolescente no trato do processo de apuração e responsabilização do ato infracional, 

confere-se a necessidade de compreender de forma mais detida o histórico das legislações 

                                                           
223 KARAM, Maria Lúcia. Revisitando a Sociologia das Drogas. In: ANDRADE, Vera Regina Pereira de (org.). 
Verso e Reverso do Controle Penal: (Des)Aprisionando a Sociedade da Cultura Punitiva. Vol. 1. 
Florianópolis: Fundação Boiteux. p. 134. 
224 PINHEIRO, Ângela Alencar Araripe. Op. cit. p. 70. 
225 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; Alejandro Alagia; Alejandro Slokar. Op. cit. p. 51. 
226 ZAFFARONI. Eugenio Raúl. O Inimigo no Direito Penal. Rio de Janeiro: Revam, 2004. p. 25. 
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brasileiras no trato da infância e adolescência, bem como o papel que historicamente foram 

destinados à crianças e adolescente que, indubitavelmente, influenciaram a construção das 

legislações. A partir desta análise necessária, verá como as legislações antigas, sobretudo no 

ranço autoritário e seletivo que detinham, conseguem, ainda, repercutir através das falhas 

observadas no ECA, com a atuação dos organismos de controle oficial. 

Há, ainda, a necessidade de analisar a atual situação da infância e adolescência, 

sobretudo a que sofre no dia-a-dia pelas incursões do estado repressor. Neste sentido, busca 

entender os reais motivos para a incorporação do jovem, sobretudo o adolescente, como 

inimigo na escala atual do neoliberalismo a nível global, na qual sua vida fica relegada àquela 

vivenciada pelo homo sacer, de Agamben227, naquela vida desprovida de qualquer condição 

de ser humano, juntamente com a explosão do mercado de drogas, fatos estes que serão 

melhor analisados adiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
227 AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder do soberano e a vida nua. Belo Horizonte: UFMG, 2002. p. 
189. 
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2. A INFLUÊNCIA DAS REPRESENTAÇÕES INFANTO-JUVENIS NAS 

LEGISLAÇÕES E A EDIFICAÇÃO DE UM NOVO INIMIGO: A JUVENTUDE NÃO-

CONSUMIDORA 

 

“No palco, na praça, no circo, num banco de jardim 
Correndo no escuro, pichado no muro 

Você vai saber de mim 
Mambembe, cigano 
Debaixo da ponte 

Cantando 
Por baixo da terra 

Cantando”. 

(Chico Buarque – Mambembe) 

 

2.1. Introdução 

 Este capítulo traz como ponto de partida uma análise sobre as várias percepções 

sociais sobre a infância e a adolescência ao longo da história, quais os principais papéis 

desempenhados por estes segmentos sociais e, sobretudo, como o controle social tem se 

comportado durante este período no trato da responsabilização (estigmatização) e seleção 

(etiquetamento) de crianças e adolescentes. Tal investigação contextual torna-se essencial 

para compreender a problemática atual envolvendo o direito da infância e juventude e os 

pontos considerados emblemáticos para o etiquetamento e estigmatização, assim como 

prescreve a criminologia crítica, de determinada parcela da população jovem como inimiga.  

 Neste processo, as representações gestadas no seio social sobre infância e adolescência 

não se apresentam de forma homogênea ao longo da história, perpassando por momentos 

diferentes a partir das relações travadas no interior da sociedade, bem como a construção de 

papéis sociais definidos para estes grupos, sempre foram frutos de uma luta simbólica travada 

por diversos agentes no interior de campos sociais, como por exemplo, o campo jurídico. 

Assim, não se encara as legislações da época, nem o atual Estatuto da Criança e do 

Adolescente, como uma ideia neutra, assim como a atuação dos órgãos de controle também 

sofre influências trazidas das relações materiais e simbólicas travadas no interior da 

sociedade, assim como foi tratado no primeiro capítulo.  

  Foi analisado no capítulo anterior que as agências de controle social não atuavam da 

mesma forma sob os contextos diferentes, nem estavam a serviço de toda a sociedade contra 

os considerados desordeiros da paz e da tranquilidade social convencionada. Assim, estes 
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mesmos organismos sempre estiveram ao longo da história influenciados pelas representações 

simbólicas e relações materiais dominantes, bem como contribuindo para a ocultação das reais 

opressões e formas de violência social. 

 A construção de inimigos ao longo da história serviu para o controle social agir, de 

forma arbitrária e repressiva, sobre determinados indivíduos e grupos, tal como foi analisado. 

Resta, contudo, entender de forma mais detida o real motivo da escolha da infância e 

juventude, sobretudo os adolescentes pobres, moradores da periferia e de espaços públicos, 

como os principais inimigos a serem combalidos na atualidade, em que impera a forte 

influência das doutrinas neoliberalistas, na economia, e da política da lei e ordem, no sistema 

penal. Tais constatações serão feitas neste capítulo, com ajuda da análise da influência das 

representações simbólicas sobre a infância e adolescência ao longo do tempo. 

 A partir desta análise, vem à tona a necessidade de investigar o contexto gerado nas 

ultimas décadas dentro do campo do controle social, em que é florescida uma nova categoria 

de inimigo, identificada com a infância e juventude pobre, moradora das grandes cidades 

brasileiras, onde há a necessidade de intervenção, de todas as maneiras possíveis, para conter 

a ameaça de perigo representada por estes grupos. Apesar do avanço significativo 

proporcionado pelo ECA, este ainda esconde algumas falhas que, infelizmente, acabam por 

desmoronar toda a estrutura edificada pela doutrina da proteção integral, favorecendo ao 

aumento da repressão provocada nos últimos anos, como se verá. 

 

2.2. Campo Jurídico e as Representações Sociais 

As disputas políticas e ideológicas não somente são travadas no campo das relações 

materiais entre os diversos sujeitos, grupos e instituições. Elas também são efetivadas através 

de relações simbólicas no interior de campos específicos. Os agentes investidos de capital 

simbólico disputam o monopólio ideológico da verdade dentro de um determinado campo. 

São nestes campos onde as disputas simbólicas são travadas228, que têm o intuito de manter o 

poder de dominação sobre determinados grupos. 

Neste contexto, o simbolismo se destaca como um autêntico poder político229. Os 

símbolos representam elementos essenciais para integração social, contribuindo para a 

                                                           
228 BOURDIEU, Pierre. Op. cit. p. 10-11. 
229 Idem. Ibidem. p. 9. 
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produção e reprodução de uma determinada ordem social230. A disputa de símbolos e 

representações sobre a realidade funciona como instrumento de imposição e legitimação de 

uma determinada realidade, e, em consequência, de manutenção da dominação de uma classe 

sobre a outra. 

 O poder simbólico é assim denominado, a partir de Bourdieu, como o poder de 

construção de uma determinada realidade, de legitimação de determinadas práticas e relações 

sociais, ou melhor, de imposição da relação hierárquica e distinta entre os que exercem o 

poder de dominação, dotados de capital simbólico, e os dominados. Sendo assim, Bourdieu 

explica que “o poder simbólico é um poder de construção da realidade que tende a 

estabelecer uma ordem gnoseológica: o sentido imediato do mundo (e, em particular, do 

mundo social) (...)”231.  

Estas disputas simbólicas são travadas em campos específicos. O campo se define, 

então, como lugar de disputas simbólicas sobre diversas representações entre indivíduos e 

instituições, como o campo jurídico, por exemplo. Já as representações sociais apresentam-se, 

dentro universo simbólico, como construções sociais travadas dentro dos campos que 

constituem, engendram a realidade sobre um conceito ou uma categoria, como, no caso, a 

infância e adolescência.  

A socióloga Ângela Pinheiro aponta que “as representações balizam a construção de 

pensamento, atribuindo sentidos orientadores do comportamento social dos indivíduos e, 

nesses processos, passam a constituir uma dimensão da própria realidade”. Neste sentido, as 

representações desempenham um papel fundamental na construção da verdade e na ocultação 

de determinadas violações e arbitrariedades, como se verá nos próximos tópicos. 

As disputas simbólicas, como foi exemplificado acima, ocorrem também dentro do 

campo jurídico. Este se destaca pela disputa interna pelo monopólio do direito de dizer o 

direito, ou melhor, pelo monopólio da violência simbólica legítima, que pertence ao Estado, 

no dizer de Bourdieu232. O campo jurídico, apesar de deter certa autonomia em relação aos 

outros campos sociais, tem, através de seus agentes investidos de legitimidade jurídica, uma 

importância essencial na contribuição para a manutenção da ordem simbólica, “em 

consequência do papel determinante que desempenha na reprodução social”233. O campo 

jurídico influencia e é influenciado pelas disputas simbólicas travadas nos diversos campos 
                                                           
230 Idem. Ibidem. p. 10. 
231 Idem. Ibidem. p. 9. 
232 Idem. Ibidem. p. 225-235. 
233 Idem. Ibidem. p. 212. 
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externos ao jurídico, contribuindo para perpetuar a dominação de uma classe sobre a outra, 

através do monopólio da violência simbólica legítima exercida pelo agir estatal.  Os agentes 

munidos do capital jurídico disputam o monopólio sobre a verdade, influenciando, assim, o 

modo de agir de todo o sistema de justiça. 

Assim, as disputas envolvendo as diversas representações sobre determinadas 

categorias influenciam consideravelmente o campo jurídico, como se verá a seguir, 

influenciando a construção de legislações, de doutrinas específicas (monopólio da verdade), a 

atuação dos órgãos institucionais, como polícia, Ministério Público e o Judiciário, que, desta 

forma, irão desempenhar uma função essencial na produção e reprodução da ordem social, 

como na atuação dentro do controle sociopenal oficial. É nesta perspectiva que este capítulo 

parte sua análise: sobre a influência simbólica de determinadas representações sobre infância 

e adolescência no campo jurídico, em especial, nas legislações que versam sobre o controle 

social sobre estas categorias. 

Indubitavelmente, crianças e adolescentes nunca constituíram um grupo 

homogêneo234, desempenhando os mesmo papéis dentro da sociedade que os de hoje em dia, a 

depender também da posição socioeconômica, tampouco representam apenas um segmento 

que se diferencia pela questão etária. Ao longo da história esse grupo desempenhou diferentes 

papeis sociais, elaborados através de representações socialmente construídas. É de se notar, 

portanto, que uma criança nascida no século XVIII não seria encarada na mesma perspectiva 

em que é encarada hoje, além disso, seu status social e econômico também pesava, e ainda 

pesa, na hora de definir simbolicamente seu papel naquela, ou nesta, sociedade.  

Também é necessário destacar que as diversas representações de crianças e 

adolescentes no imaginário brasileiro não são categorias estanques e nem desapareceram no 

decorrer da história. Elas ainda estão presentes nas lutas simbólicas provocadas pelos agentes 

dos diversos campos, tratando de classificar e delimitar a função que crianças e adolescentes 

exercem na vida social235. 

Neste limiar, os próximos tópicos baseiam-se, precipuamente, nas representações 

sociais sobre a infância e a adolescência trabalhadas pela socióloga Ângela Pinheiro, que se 

apresentam em quatro principais categorias: criança e adolescente como objeto de proteção 

social, como objeto de controle e disciplinamento, como objeto de repressão social e como 

                                                           
234 PINHEIRO, Ângela Alencar Araripe. Op. cit. p. 36. 
235 Idem. Ibidem. p. 37. 
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sujeito de direitos236. Também desenvolverá uma nova categoria, ainda em construção na 

atualidade: crianças e adolescentes como inimigos, assim como foi brevemente traçada no 

primeiro capítulo. No decorrer dos próximos tópicos, estas representações serão analisadas 

detidamente, bem como suas influências no campo do direito e do controle social.  

 

2.3. As Representações Sociais e os Tratamentos Proferidos a Crianças e Adolescentes 

antes do Período de Redemocratização: os não-sujeitos 

 Partindo-se das considerações realizadas no tópico anterior, traça-se agora um breve 

panorama sobre os diversos papeis sociais desempenhados pelas crianças e adolescentes, em 

especial, àquelas das classes menos abastardas, identificados através de representações ao 

longo da história brasileira até o período anterior ao da redemocratização (final da década de 

70 e início da de 80), que será analisado num tópico posterior. Além disto, busca refletir sobre 

as estratégias de controle sociopenal na seleção e etiquetação destas categorias ao longo da 

história. 

 Definem-se, basicamente, dois momentos distintos para a legislação infanto-juvenil, 

ligada às representações simbólicas existentes num determinado momento histórico. O 

primeiro poderia ser definido como um momento de tratamento, principalmente de crianças 

pobres, nos primeiros anos de vida, como objeto de proteção social, retirando desta carga os 

adolescentes, que teriam um tratamento indistinto na legislação, sobretudo a penal. Logo 

após, há a definição de um momento histórico no qual crianças e adolescentes pobres são 

encarados como objetos controle, disciplinamento e repressão social, em que há a criação de 

legislações específicas no sentido de tutelar os personagens indesejados através de medidas de 

contenção e repressão, como se verá. 

  

2.3.1. O Período Anterior ao Código de Menores de 27: A Infância e a Adolescência como 

Objeto de Proteção Social 

 Antes dos portugueses efetivamente colonizarem o Brasil, pouco se sabe efetivamente 

sobre o papel, ou os papéis, sociais definidos das crianças e adolescentes indígenas. Não havia 

um Estado unificado e as várias organizações indígenas existentes mantinham costumes e 

tradições totalmente diferenciados umas das outras. Além disto, os registros históricos que 

                                                           
236 Idem. Ibidem. loc. cit. 
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catalogavam a vida dos habitantes destas regiões pouco falavam sobre o modo de vida das 

crianças e adolescentes237.  

Existia, porém, uma preocupação, a partir da colonização portuguesa, da igreja 

Católica, principalmente através dos Padres Jesuítas, de educar e catequizar estes novos 

cristãos no intuito de “civilizá-los” e de “salvá-los do mal”. 

 Necessário ressaltar aqui, como foi analisado no primeiro capítulo desta obra, que as 

relações de exploração econômica entre as colônias da América e suas respectivas metrópoles 

tinham como base essencial a violência e o genocídio. Não é à toa que Vera Malaguti aponta a 

violência como elemento constitutivo da realidade social brasileira238 (elemento ainda 

presente no imaginário coletivo atual). No Brasil, as relações escravistas, inicialmente com os 

índios e depois com as populações advindas da África, formaram a base constitutiva da 

sociedade no período de colonização e, posteriormente, no período Imperial.    

 Começa a se desenvolver, neste limiar, uma representação sobre crianças, em especial, 

como objeto de proteção, a partir da preocupação da igreja Católica de salvar as mentes dos 

pequenos indígenas e educá-los para a submissão e colonização que se inicia no território 

brasileiro. Eis que florescem no Brasil instituições para a educação de crianças indígenas 

construídas pelos Jesuítas até o século XVIII, quando estes foram expulsos do país pelo 

Marquês de Pombal239.  

 Além disto, importante verificar que as relações sociais estabelecidas a partir do 

período colonialista tinham como base o patriarcalismo: todos os familiares e trabalhadores 

escravos eram submissos ao seu senhor, que detinha o poder de mando sobre a vida de seus 

submissos. Estas relações familiares “protegidas” pelo patriarca constituíram uma 

característica excêntrica da colonização brasileira, pois foram criadas a partir de uma ideia 

protetiva de submissão e favorecimento com base em critérios pessoais e familiares do 

senhor240. 

 As relações entre senhor, sua prole e seus escravos foi um marco constitutivo da 

organização social na colônia e se estendeu até o final do período imperial. Para as crianças 

das famílias ricas, em especial, já que ainda não existia a figura do adolescente – considerado 

                                                           
237 SCARANO, Julita. Criança Esquecida das Minas Gerais. In: PRIORE, Mary del (org.). História da Criança 
no Brasil. São Paulo: Contexto, 1998. P. 107-108.  
238 BATISTA, Vera Malaguti. Op. cit. p. 65. 
239 RIZZINI, Irene; RIZZINI, Irmã. A Institucionalização de Crianças no Brasil: percursos históricos e desafios 
do presente. Rio de Janeiro: PUC-Rio; São Paulo: Loyola, 2004. p. 23 
240 PINHEIRO, Ângela Alencar Araripe. Op. cit. p. 44. 
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como adulto em miniatura – era reservada a educação em colégios ou conventos mantidos 

pela igreja, ou até mesmo fora do Brasil. Já para as crianças escravas eram reservados os 

pequenos trabalhos domésticos ou mesmo o tratamento como objeto de distração no âmbito 

familiar do senhor. Júlia Scarano relata bem essa questão: 

As pequenas crianças negras eram consideradas graciosas e serviam de distração 
para as mulheres brancas que viviam reclusas, em uma vida monótona. Eram como 
que brinquedos, elas as agradavam, riam de suas cambalhotas e brincadeiras, lhes 
davam doces e biscoitos, deixavam que, enquanto pequenos, participassem da vida 
de seus filhos241. 

 

 Apesar da participação nas relações domésticas na vida da família de seus senhores, as 

crianças escravas, em geral, representavam um entrave, pois tinham pouca rentabilidade 

econômica, por não poderem realizar pesados trabalhos manuais, e “apareciam apenas como 

mais uma boca a ser alimentada”242. No entanto, a partir dos 15 anos243, o escravo já podia 

ser considerado rentável para o seu senhor, inexistindo a proteção ou exploração diferenciada. 

Nota-se que no período colonialista começa a nascer uma rígida separação entre as 

crianças das famílias mais abastadas, dotadas, ainda que precariamente, de um status que lhes 

conferiam certa proteção e dignidade, e as crianças nascidas “fora” da família do senhor, 

como as indígenas e africanas, que, ao contrário, eram tratadas como objeto, sob os auspícios 

da igreja (controle social moral e cívico), com a intenção de evitar a desordem e aceitar a 

submissão, e dos senhores e seus familiares (controle social repressivo), que tinha como 

escopo a exploração da sua força de trabalho.    

Entre os séculos XVII e XVIII, começam a aflorar nas pequenas vilas e cidades 

brasileiras crianças abandonadas (ou desvalidas no linguajar da época). Elas pertenciam a 

famílias muito pobres, que não tinham condições econômicas para a sustentação da prole, 

representadas principalmente por mulatos, mestiços ou ex-escravos244, ou eram abandonadas 

por representarem relações infiéis entre o senhor (ou sua prole) e os seus escravos.   

 Começa a surgir, entre o período colonial e o imperial, mais precisamente no século 

XVIII, a figura de instituições que consolidarão o paradigma da infância como objeto de 

                                                           
241 SCARANO, Julita. Criança Esquecida das Minas Gerais. In: PRIORE, Mary del (org.). Op. cit. p. 111. 
242 Idem. Ibidem. p. 114. 
243 Idem. Ibidem. p. 113. 
244 “No decorrer do século XVIII, os inúmeros nascimentos de filhos de brancos com pessoas de outra etnia, 
tornaram-se os mulatos e mestiços, no fim do século, o grupo mais numeroso dos habitantes da capitania. Essas 
crianças foram chamadas de cabra, mestiço, mulato, parto etc., “mas gente de cor” é o nome com que se viam 
agrupados na documentação do período”. Idem. Ibidem. p. 112.  
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proteção social: as Rodas245, constituindo-se como locais de recolhimento de crianças, 

principalmente nos seus primeiros anos de vida abandonadas. A partir do voluntarismo e da 

caridade, principalmente da Igreja Católica, estas instituições voltaram-se para a proteção dos 

pequenos quando enjeitados pelos seus pais, ou quando encontrados em situação de 

abandono. 

 Sua importância no eixo central da representação sobre a infância que se forjava na 

época consiste no fato de se tornar uma instituição responsável pela proteção da vida de 

crianças de famílias muito pobres ou de crianças nascidas das relações ilegítimas. As Rodas 

representavam, portanto, o voluntarismo e o assistencialismo de instituições de caridade, a 

total ausência de preocupação do Estado na questão social da infância da época e também 

foram responsáveis pela ocultação de graves relações de violências entre senhores e 

escravos246.  As Rodas apresentavam problemas tão graves quanto os que tentavam esconder: 

primeiro, os altos índices de mortalidade infantil, por causa das condições precárias e da 

grande quantidade de crianças que recebiam; depois por terem sido responsáveis pela 

perpetuação das relações escravistas através da criação de filhos de escravos nos primeiros 

anos de vida para, logo após, entregarem a seu senhor; e, finalmente, ficaram conhecidas por 

comercializarem as crianças através das amas-de-leite247.  

 Assim, tem-se uma primeira preocupação no que tange à questão social de crianças. 

As Rodas representavam a institucionalização, ainda que somente nos primeiros anos de vida, 

de crianças pobres abandonadas ou desvalidas, tentando efetivamente ocultar as relações 

simbólicas de violência e opressão e a total ausência assistencial do Estado que se forjavam 

no desenrolar da história brasileira. 

O concubinato e as crianças abordadas como ilegítimas eram situações consideradas 

normais para a sociedade patriarcal da época248. Os filhos ilegítimos, no entanto, não tinham 

nenhuma garantia e eram tratados como objetos indignos de pertencer ao bom convívio 

naquela sociedade discriminadora. Assim, quando expulsos ou negados pelos pais, viviam 

perambulando pelas ruas das cidades brasileiras, constituindo-se num grave problema social. 

Às vezes, faziam pequenos serviços manuais “indignos”, analogicamente parecidos com os 

                                                           
245 “Criada em 1738, na cidade do Rio de Janeiro, por um benemérito de então, Romão Matos Duarte, a 
instituição era ligada às santas casas de misericórdia, e  tinha como objetivo acolher crianças que se 
encontravam expostas, ou seja, abandonadas”. PINHEIRO, Ângela Alencar Araripe. Op. cit. p. 53.  
246 RIZZINI, Irene; RIZZINI, Irmã. Op. cit. p. 24. 
247 RIZZINI, Irene; RIZZINI, Irmã. Op. cit. loc. cit. 
248 SCARANO, Julita. Criança Esquecida das Minas Gerais. In: PRIORE, Mary del (org.). Op. cit. p. 124. 
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escravos e seus trabalhos braçais249. Nascem, também desta relação do trabalho braçal indigno 

do escravo e dos serviços sub-humanos das crianças e adolescentes desvalidos, o preconceito 

e a carga negativa com os trabalhadores do subemprego desqualificado, quase sempre 

incorporados à figura do vagabundo ou do abandonado250.    

 Na questão do controle social oficial, não havia uma legislação específica sobre o trato 

de criança e adolescentes e seus comportamentos supostamente indesejáveis na Colônia e no 

Império. As responsabilidades eram tratadas nas mesmas legislações penais que os adultos. 

As Ordenações Filipinas, por exemplo, apenas excluíam da pena de morte os menores de 17 

anos251, sendo, no entanto, aplicadas as outras penalidades, que poderiam ser diminuídas de 

acordo com as circunstâncias pessoais do agente. Já o Código Criminal do Império de 1830, 

elaborado sob um viés contraditório entre o liberalismo e o escravismo252, fixou a 

responsabilidade penal aos 14 anos de idade, sendo que, aos menores de 14, a 

responsabilidade ficava atrelada à capacidade de discernimento do jovem. Estes deveriam ser 

recolhidos às Casas de Correção pelo tempo que o Juiz decidisse até, no máximo, dezessete 

anos253. 

Como ainda não representavam um perigo de fato para Estado, não houve a 

necessidade de uma intervenção especial, fato este que vai ser modificado nos primeiros anos 

da República, quando a questão social da infância e o problema com os tidos por vagabundos 

e delinquentes irão tomar grandes proporções. Por ora, nascia apenas a preocupação com as 

crianças nos primeiros anos de vida, objeto de proteção social, ou por parte da igreja, ou de 

outros grupos filantrópicos, ou por parte do próprio senhor, com intervenção estatal 

inexistente. 

Assim, vai sendo forjada a sociedade brasileira da época, sob o viés excludente e 

discriminatório e com a incorporação, ainda que inicial, dos não-sujeitos – crianças e 

adolescentes pobres, mestiças, escravas ou indígenas –. As Rodas representam o apogeu do 

                                                           
249 PINHEIRO, Ângela Alencar Araripe. Op. cit. p. 49. 
250 PINHEIRO, Ângela Alencar Araripe. Op. cit. loc. cit. 
251 Livro V, Título CXXXV: “(...) E quando o delinquente fôr menor de dezassete annos cumpridos, postoque o 
delicto mereça morte natural, em nenhum caso lhe será dada, mas ficará em arbítrio do Julgador dar-lhe outra 
menor penal”. Ordenações Filipinas. Extraída do sítio: <http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1311.htm>. 
Data do acesso: 18 de mar. De 2012.  
252 Ver capítulo primeiro desta pesquisa. 
253 “Art. 10. Tambem não se julgarão criminosos: 1º Os menores de quatorze annos. Art. 13. Se se provar que os 
menores de quatorze annos, que tiverem commettido crimes, obraram com discernimento, deverão ser 
recolhidos ás casas de correção, pelo tempo que ao Juiz parecer, com tanto que o recolhimento não exceda á 
idade de dezasete annos”. BRASIL. Lei de 16 de dezembro de 1830. Manda executar o codigo criminal. 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm>. 
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controle social informal254 efetuado pelas instituições filantrópicas e religiosas sobre a 

população infanto-juvenil, sobretudo nos primeiros anos de vida. A situação só vem a ser 

agravada com a criação da República, com a preocupação das autoridades públicas com os 

problemas sociais da época, principalmente os relacionados às crianças e aos adolescentes 

pobres e a necessidade de uma intervenção estatal efetiva. É sobre este contexto que o 

próximo tópico irá se deter, bem como sobre o forjar de novas categorias sobre crianças e 

adolescentes.    

 

2.3.2. Período Republicano: Crianças e Adolescentes como Objeto de Controle, Disciplina e 

Repressão Social 

 As primeiras décadas da República são marcadas por transformações no cenário 

político e social brasileiro. O Império dá lugar para o nascimento de uma República, mas o 

poder político ainda era comandado pelas oligarquias agrárias do país. O trabalho escravo, 

abolido no plano formal, é substituído pela mão de obra “livre”255, com a entrada maciça de 

imigrantes estrangeiros, sobretudo europeus.  

 Para o discurso oficial da época, era necessário modernizar o país, criando uma nação 

forte e próspera, longe dos resquícios escravistas do século que se passara. Era necessário pôr 

ordem para conseguir o progresso. O positivismo, juntamente com o cientificismo, foi 

importante para a consolidação da nova República, com a intensão de retirar o país do 

passado selvagem e construir uma nova sociedade civilizada. 

 A intensa urbanização provocada pelo deslocamento dos agora escravos libertos e 

pela vinda de imigrantes pobres aumentou a mão-de-obra barata e faminta das grandes 

cidades. O setor industrial, ainda incipiente, aproveitou-se do momento e expandiu-se. A falta 

de planejamento urbano, que levava ao alastramento de problemas sanitário e de saúde, a 

situação de extrema pobreza de grande parte da população e o perigo das insurgências trouxe 

para o Estado a mudança de paradigmas: ante a total ausência de intervenção social nos 

períodos anteriores, era, neste momento, necessário criar políticas e instituições que, ao 

mesmo tempo, possibilitassem educação e disciplina para o mercado de trabalho, bem como 

criassem o controle e a correção de determinados segmentos indesejáveis, não-adaptáveis à 

                                                           
254 Remete-se o leitor para o primeiro capítulo desta pesquisa. 
255 A terminologia está entre parênteses para tratar de uma certa ironia entre a mão de obra livre, degrada e 
precária e o trabalho escravo do início do século. 
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nova ordem social. O que estava em jogo era a busca incessante pelos trabalhadores ideais256, 

aptos à construção de uma nova nação, e a repulsa por aqueles supostamente contrários ao 

desenvolvimento. 

Ao mesmo tempo, a aura republicana moldava a forte dicotomia entre os mundos do 
trabalho e da vadiagem, protagonizados respectivamente pelo imigrante e pelo 
nacional, principalmente aquele advindo da escravidão. (...) A busca pelo 
trabalhador ideal não cessava, hostilizando-se assim, não só o negro – representante 
de um passado a esquecer –, como também aqueles imigrantes portadores de ideias 
nocivas à ordem social.257  

 

A criança era encarada como o futuro da nação, como algo que necessitava de ser 

moldado para o futuro, tendo em vista a modernidade e o crescimento do país. Nessa 

perspectiva, o Estado teria uma atenção especial para este segmento, passando a considerá-lo 

como patrimônio da nação258. Assim, a infância deixa de figurar como uma questão 

secundária, apenas relacionada ao contexto familiar, para se tornar uma questão social. Era 

necessário salvar o Brasil do atraso, e esta modificação perpassava, essencialmente, pela 

formação da criança. 

O discurso, antes ligado à religiosidade e à ingenuidade de criança dará lugar ao 

discurso científico259, influenciado pelo positivismo cientificista da época. Era necessário 

educar as crianças com retidão e disciplina, sobretudo as pobres, para que elas não 

apresentassem comportamentos anormais, como a mendicância ou a vadiagem. 

A preocupação se dava, sobretudo, com o aumento exorbitante do número de crianças 

e adolescentes abandonados e delinquentes na época260. Era necessário, portanto, interferir 

nestas crianças e adolescentes pobres através da educação corretiva e da disciplina para que 

não se tornassem uma ameaça ainda maior. A perversão e a insubordinação, como os 

relatórios e sentenças judiciais da época apontavam261, deveriam ser controladas e combatidas 

através do rigor da disciplina e da correção, tudo isto com o auxílio do aparato científico 

positivista. A questão social da infância começa a ser tratada como problema nacional, e a 

                                                           
256 SANTOS, Marco Antonio Cabral dos. Criança e Criminalidade no Início do Século XX. In: PRIORE, Mary 
del (org.). Op. cit. p. 213. 
257 Idem. Ibidem. p. 212-213. 
258 RIZZINI, Irene; RIZZINI, Irmã. Op. cit. p. 23 a 25 
259 Idem. Ibidem. p. 28 
260 SANTOS, Marco Antonio Cabral dos. Criança e Criminalidade no Início do Século XX. In: PRIORE, Mary 
del (org.). Op. cit. p. 213/214 
261 “Os processos são cheios de pareceres de natureza moral, que trazem informações sobre os acusados para 
composição dos processos. No item relativo a caráter e moralidade temos respostas como essa: ‘demonstrou ser 
morigerado, imoderado e rixento’, ou ‘hipócrita, preguiçoso, dado ao furto’, ou ainda, ‘viril, mentiroso, dado 
ao furto’”. BATISTA, Vera Malaguti. Op. cit. p. 77.  
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intervenção do Estado passa a se dar através do controle e da correção dessas crianças e 

adolescentes, vistos como ameaça à ordem social. Uma notícia do jornal “São Paulo”, relatada 

no artigo “Criança e Criminalidade”, de Edson Passeti, mostra bem a preocupação com a 

juventude pobre da época. 

Já temos a recomendarmos tristemente aos que visitam essa numerosa matilha de 
cães vagabundos e inúteis, que uma mal-entendida proteção enquadra de mais 
conveniente e imoralizado destino, e (...) nosso desamor pelo sorte de uma 
juventude, que foge da escola e das fábricas para se viciar nas ruas, consente e tolera 
esse escândalo mais grave ainda, a perverter precocemente naturezas e corações que 
tem o dever de amparar, guiar e educar262. 

 

Escolas e fábricas estão entrelaçadas neste momento. A educação estava ligada à ideia 

de disciplina. Era necessário formar mão-de-obra disposta a construir o crescimento do país. 

A disciplina serviria, então, não somente para qualificação para o trabalho, mas também para 

a submissão dos trabalhos em péssimas condições e com baixas remunerações, pois qualquer 

contestação era encarada como ameaça à ordem. Controle e disciplina são utilizados, portanto, 

para transformar crianças e adolescentes de uma ameaça social para futuro da nação.  

Após a criação da República, as autoridades aumentavam o coro da necessidade de 

implantação de uma instituição pública que recolhesse e disciplinasse “jovens pervertidos” da 

sociedade, pois, até aquele momento, não existia um centro público específico de recuperação 

juvenil, e os jovens infratores iriam para institutos disciplinares privados ou para prisões 

comuns. A preocupação era ainda maior com o aumento exorbitante da chamada 

criminalidade juvenil nas grandes cidades, por isto a necessidade de uma intervenção especial 

para esta faixa etária263. 

Esse instituto público fora criado em 1902, com os apelos das autoridades e da 

população. Necessário apontar também que de acordo com o Código Penal da República de 

1890, a responsabilidade penal era somente para os maiores de 9 anos, sendo que, de 9 a 14, 

seriam responsáveis aqueles que atuassem com discernimento, bem como seriam recolhidos a 

estabelecimentos disciplinares até a idade limite de 17 anos264. 

                                                           
262 SANTOS, Marco Antonio Cabral dos. Criança e Criminalidade no Início do Século XX. In: PRIORE, Mary 
del (org.). Op. cit. p. 220 
263 Idem. Ibidem. p. 223-224. 
264 “Art. 30. Os maiores de 9 annos e menores de 14, que tiverem obrado com discernimento, serão recolhidos a 
estabelecimentos disciplinares industriaes, pelo tempo que ao juiz parecer, comtanto que o recolhimento não 
exceda á idade de 17 annos”. BRASIL. Decreto n. 847, de 11 de outubro de 1890. Promulga o codigo penal. 
Extraído do sítio: <http://www6.senado.gov.br/legislacao/listapublicacoes.action?id=66049>. Acesso em: 18 de 
mar. de 2012. 
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Assim, desenvolvia-se a ideia presente no imaginário social de que crianças e 

adolescentes deveriam ser objeto de controle e disciplinamento, através da educação 

coercitiva e da necessidade de controle especificadamente dos pequenos mendigos e 

vagabundos. A escolarização pública para crianças e adolescentes pobres era limitada, voltada 

à formação profissional de mão-de-obra barata para a indústria e comércio. A ocupação 

profissional, de maneira disciplinada, no imaginário da época, evitaria a delinquência e a 

vadiagem, bem como ajudava na construção de um país moderno e industrializado265.     

A politica adotada para jovens pobres, moradores de rua, abandonados ou 

subproletarizados foi, na recém-instalada República, a de controle e disciplina através do 

recolhimento e internação para o tratamento corretivo em instituições de correção. Aqueles 

que ameaçassem o bom funcionamento da nação em crescimento deveriam, preventivamente, 

ser internados e tratados, pois apresentavam algum tipo de anormalidade ou perversão.  

Assim como relata Rizzini, nasce aqui uma dualidade entre a juventude como futuro e 

a juventude como ameaça266. De um lado ela representaria o novo país – a modernidade –, de 

outro ela representaria o perigo da subversão à ordem. Deveria, então, esta juventude ser 

educada e disciplinada para o futuro, eliminando qualquer “célula anormal” que poderia 

existir, ou qualquer ameaça à coesão social, como a criminologia positivista apontava267.   

Havia também uma dualidade entre dois tipos de infância e adolescência: uma que 

deveria ser educada dentro dos cuidados da boa família – a criança cidadã, modelo de boa 

conduta –, pertencente às parcelas mais abastadas da população; e a criança abandonada e 

insubmissa – ameaça –, representando as fatias mais pobres, que deveria receber a intervenção 

do Estado através do controle e da disciplina268.  

A necessidade de intervenção específica sobre a juventude perigosa trouxe suas 

influências para o campo do direito. Primeiramente veio o Decreto nº 16.272 de 20 de 

Dezembro de 1923, prescrevendo medidas para “menores abandonados e delinquentes”269 e a 

criação da Justiça de Menores. A partir deste momento a Justiça de Menores, antes 

                                                           
265 PINHEIRO, Ângela Alencar Araripe. Op. cit. p. 280. 
266 RIZZINI, Irene. O Século Perdido: raízes históricas das políticas públicas para infância no Brasil. 2 ed. 
São Paulo: Cortez, 2008. p. 29. 
267 Remete-se o leitor para o capítulo primeiro. 
268 RIZZINI, Irene. Op. cit. p. 29. 
269 BRASIL. Decreto n. 16.272 de 20 de dezembro de 1923. Approva o regulamento da assistencia e proteção 
aos menores abandonados e delinquentes. “O Presidente da republica dos Estados Unidos do Brasil, resolve de 
accordo com o art. 3º, n. I, da Lei n. 4242, de 5 de janeiro de 192, e decreto n. 4547, de 22 de maio de 1922, 
approvar o regulamento da assistencia e proteção aos menores abandonados e delinquentes, que a este 
acompanha, assignado pelo ministro de estado da Justiça e negocios Interiores”. 
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funcionando apenas como vara de órfãos270, passa a julgar os crimes cometidos pelos menores 

de 18 anos. Este decreto irá influenciar a criação do Código de Menores de 1927. Tais 

instrumentos legislativos tiveram a participação essencial do Juiz Mello Matos, da vara da 

infância do Distrito Federal271. 

Necessário ressaltar que a ideia de uma jurisdição específica para menores de 18 já 

tinha sido experimentada em outras partes do globo, principalmente nos Estados Unidos 

(pioneiro) e na Europa entre o final do século XIX e o início do XX272. Neste período, era 

necessário criar uma estrutura de saberes e poderes específicos, com ajuda da criminologia, da 

medicina e psicologia positivistas, para intervir na realidade de crianças e adolescentes, 

sobretudo as com comportamentos desviantes. Era necessário, portanto, a criação de uma 

justiça especializada para o controle social infanto-juvenil, bem como a criação de locais 

exclusivos para os chamados menores de idade. A substituição da pena, e de suas garantias 

liberais, por outros tipos de medidas, com o discurso de reeducação e disciplinamento, foi 

uma saída encontrada para intervir de forma arbitrária sobre estes segmentos sociais. Neste 

sentido relata Emílio Mendez. 

As ideologias de reeducação e substituição do conceito de pena pelo de medidas de 
segurança permitiram, no mundo da infanto-adolescência, a criação de uma 
semântica ocultadora das conseqüências e sofrimentos reais, muitas vezes idênticos 
aos imperantes no mundo dos adultos273.  

 

A partir deste momento a terminologia menor passa influenciar os discursos técnico-

jurídicos para associar crianças e adolescentes que necessitavam de intervenção: abandonados 

e delinquentes. A construção da categoria menor para se referir, acima de tudo, a crianças e 

adolescentes pertencentes às classes mais pobres, que deveriam ser controladas e 

disciplinadas através de um grande aparato jurídico-assistencial. Além disto, divide a infância 

e juventude entre as “sadias”, resultantes do bom convívio social, e as “anormais”, que 

deveriam receber medidas através de um grande aparato médico-assistencial, com o apoio do 

discurso jurídico274. No dizer de Vera Malaguti: 

Trata-se de um sistema minuciosamente organizado, influenciado também pelas 
ideias de Lombroso. É neste momento que a palavra menor passar a se associar 

                                                           
270 BATISTA, Vera Malaguti. Op. cit. p. 65. 
271 Idem. Ibidem. 
272 MENDEZ, Emílio Garcia; COSTA, Antônio Carlos Gomes da. Das Necessidades aos Direitos. São Paulo: 
Malheiros, 1994. p. 40-42. 
273 Idem. Ibidem. p. 38.  
274 RIZZINI, Irene. Op. cit. p. 26. 
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definitivamente a crianças pobres, a serem tuteladas pelo estado para a preservação 
da ordem e asseguramento da modernização capitalista em curso275. 

 

 Seguindo a esteira do decreto, o Código de Menores de 1927 consolida a terminologia 

menor, representando aqueles que deveriam receber intervenção Estatal a partir de sua 

condição de abandono e delinquência276. Havia, neste sentido, a necessidade de internação de 

meninos e meninas abandonados, vadios e mendigos, com base no critério da autoridade 

judiciária, com ajuda do aparato positivista da época.  

 No caso do abandono, o menor deveria ser depositado em local conveniente, como, 

por exemplo, em asilos, institutos de educação ou escola de reforma. Já os mendigos ou 

vadios habituais, quando apreendidos mais de duas vezes no estado de mendicância ou 

vadiagem, deveriam ser internados em escola de preservação.  

Art. 55. A autoridade, a quem incumbir a assistencia e pprotecção aos menores, 
ordenará a apprehensão daqulles de que houver noticia, ou lhe forem presentes, 
como abandonados os depositará em logar conveniente, o providenciará sobre sua 
guarda, educação e vigilancia, podendo, conforme, a idade, instrucção, profissão, 
saude, abandono ou perversão do menor e a situação social, moral e economica dos 
paes ou tutor, ou pessoa encarregada de sua guarda, adoptar uma das seguintes 
decisões: 

(...) 

b) entregal-o a pessoa idonea, ou internal-o em hospital, asylo, instituto de educação, 
officina escola do preservação ou de reforma; 

(...) 

Art. 61. Si menores de idade inferior a 18 annos forem achados vadiando ou 
mendigando, serão apprehedidos a apresentados á autoridade judicial, a qual poderá. 

II. Si a vadiagem ou mendicidade fôr habitual internal-os até á maioridade em escola 
de preservação. 

Paragrapho único. Entende-se que o menor vadio ou mendigo habitual quando 
aprrehendido em estado de vadiagem ou mendicidade mais de duas vezes277. 

 

 As terminologias discriminatórias apontavam de forma clara qual o tipo de infância a 

ser apreendida e isolada: crianças e adolescentes pobres que se encontravam nas ruas das 

grandes cidades. Era necessário impor correção, disciplina, educação, mesmo que limitada, e 

                                                           
275  BATISTA, Vera Malaguti. Op. cit. p. 68-69. 
276 “Art. 1º: O menor, de um ou outro sexo, abandonado ou delinquente, que tiver menos de 18 annos de idade, 
será submettido pela autoridade competente ás medidas de assistencia e protecção contidas neste Codigo”. 
BRASIL. Decreto nº 17.943-A de 12 de outubro de 1927. Consolida as leis de assistencia e protecção a 
menores. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1910-1929/d17943a.htm>. Acesso em: 
1º abr. de 2012. 
277 Idem. Ibidem. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%2017.943-a-1927?OpenDocument
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uma formação profissional subalterna, evitando assim que crianças e adolescentes 

desenvolvessem o tumor da perversão e da delinquência, como o discurso científico apontava. 

 Para os jovens delinquentes, a situação dependeria de sua idade e condição social: para 

os menores de 14 anos, não era aplicado nenhum procedimento especial278, de acordo com o 

art. 68. No entanto, se este estivesse em situação de abandono ou fosse pervertido ou em 

perigo de o ser, deveria ser colocado, via de regra, em casa de correção ou escola de 

preservação279. Assim, o ato delituoso em si deveria estar ligado à condição pessoal do jovem 

menor de 14 anos. Sua condição de desfavorecido mereceria especial atenção do Estado, que 

tinha como medida especial tratá-lo como objeto de controle e correção.  

Aos delinquentes entre 14 e 18 anos, aplicava-se um procedimento especial 

juntamente com a coleta dos dados sobre a saúde psíquica, social, moral e econômica deles e 

de seus pais280. Com base nesta investigação científica, de cunho Lombrosiano, baseada na 

investigação da criminologia etiológica vista no capítulo anterior, verificava-se qual a medida 

adequada para o jovem em questão, que poderia ser: tratamento adequado para os deficientes 

físicos e mentais; recolhimento numa escola de reforma pelo prazo de 1 a 5 anos, se não 

estivesse abandonado ou pervertido, ou de 3 a 7 anos se efetivamente estivesse em estado de 

abandono ou de perversão281. Nota-se, novamente, a condição social interferindo na aplicação 

de responsabilizações para os menores de 18 anos.   

 O Juiz concentrava um grande poder discricionário relativo à vigilância, 

regulamentação e intervenção direta sobre crianças adolescentes, ao ponto de converter-se, em 

alguns casos, em Poder Legislativo, através da edição de normas gerais baseadas no interesse 

                                                           
278 “Art. 68. O menor de 14 annos, indigitado autor ou cumplice de facto qualificado crime ou contravenção, 
não será submettido a processo penal de, especie alguma; a autoridade competente tomará sómente as 
informações precisas, registrando-as, sobre o facto punivel e seus agentes, o estado physico, mental e moral do 
menor, e a situação social, moral e economica dos paes ou tutor ou pessoa em cujo guarda viva”. Idem. Ibidem. 
279 “Art. 68, § 2º. (...) Si o menor fôr abandonado, pervertido ou estiver em perigo de o ser, a autoridade 
competente proverá a sua collocação em asylo casa de educação, escola de preservação ou confiará a pessoa 
idonea por todo o tempo necessario á sua educação comtando que não ultrapasse a idade de 21 annos”. Idem. 
Ibidem. 
280 “Art. 69. O menor indigitado autor ou cumplice de facto qualificado crime ou Contravenção, que contar mais 
de 14 annos e menos de 18, será submettido a processo especial, tomando, ao mesmo tempo, a autoridade 
competente as precisas informações, a respeito do estado physico, mental e moral delle, e da situação social, 
moral e economica dos paes, tutor ou pessoa incumbida de sua guarda”. Idem. Ibidem.  
281 “§1º Si o menor soffrer de qualquer forma de alienação ou deficiencia mental, fôr epileptico, sudo-mudo e 
cego ou por seu estado de saude precisar de cuidados especiaes, a autoridade ordenará seja submettido ao 
tratamento apropriado.§ 2º Si o menor não fôr abandonado, nem pervertido, nem estiver em perigo de o ser, 
nem precisar do tratamento especial, a autoridade o recolherá a uma escola de reforma pelo prazo de um a 
cinco annos.§ 3º Si o menor fôr abandonado, pervertido, ou estiver em perigo de o ser, a autoridade o internará 
em uma escola de reforma, por todo o tempo necessario á sua educação, que poderá ser de tres annos, no 
minimo e de sete annos, no máximo”. Idem. Ibidem. 
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do menor282. A intervenção efetiva sobre os considerados menores foi sendo a arma eficaz 

realizada não somente para controle e disciplinamento de crianças e adolescentes, mas 

também para manter uma determinada ordem social de paz e tranquilidade para o crescimento 

e consolidação da modernização capitalista da época.  

 Assim como relata Vera Malaguti na sua pesquisa sobre os procedimentos envolvendo 

crianças e adolescente da época, “os processos são cheios de pareceres de natureza moral 

(...). No item relativo a caráter e moralidade temos respostas como essa: “demonstrou ser 

morigerado, imoderado e rixento”, ou “hipócrita, preguiçoso, dado ao furto”, ou ainda, 

“viril, mentiroso, dado ao furto”283. 

 Apesar de não figurar como inimigo central do Estado – figura centrada 

precipuamente nos adultos grevistas e desempregados, sujeitos principalmente às medidas de 

segurança –, crianças e adolescentes pobres eram tidos como futura ameaça à organização e 

ao bom convívio social, por isto a necessidade de intervenção precoce, para que a célula 

supostamente anormal não se proliferasse no futuro. A imagem da infância e juventude pobre 

como não-sujeito, na qual seria necessário a intervenção arbitrária e preconceituosa do 

Estado, ganha feições institucionais, com o apoio de um discurso técnico-científico 

justificador da necessidade dessa intervenção precoce.  Assim relata Irene Rizzini e Irmã 

Rizzini: 

(...) os menores que passavam pelas mãos da justiça e da assistência são 
esquadrinhados, classificados, medidos e interpretados. Trata-se de um enorme 
esforço de construção de saberes que tentam dar conta das causas da delinquência e 
do abandono de crianças, dos comportamentos dos menores e das famílias, além de 
dar publicidades às ações institucionais e justificar ideologicamente a necessidade 
junto a este grupo social284.  

  

 Ao longo do desenvolvimento da República, as instituições corretivas e punitivas de 

crianças e adolescentes foram sendo aperfeiçoadas para a melhor intervenção sobre crianças e 

adolescentes indesejados. Inicialmente o SAM (Serviço de Assistência do Menor – vinculado 

ao Ministério da Justiça do Governo Federal), criado em 1941, na fase ditatorial da Era 

Vargas, tinha como escopo a congregação de instituições que ao mesmo tempo vinculassem a 

educação corretiva com a repressão dos indivíduos vadios, mendigos, abandonados e 

                                                           
282 SEDA, Edson. Evolucion del Derecho Brasileño del Niño y del Adolescente. In: MENDEZ, Emílio García; 
CARRANZA, Elías. Del Reves ao Derecho: la condición juridica de la infancia en America latina. Buenos 
Aires: UNICEF/UNICRI/ILANUD; Buenos Aires: Galerna, 1992. p. 118. 
283 BATISTA, Vera Malaguti. Op. cit. p. 77. 
284 RIZZINI, Irene; RIZZINI, Irmã. Op. cit. p. 30-31. 
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delinquentes. O problema social envolvendo crianças e adolescente passa a ser questão de 

defesa nacional285. 

 O SAM, no entanto, foi fadado ao fracasso, tanto pela má-gestão das unidades 

correcionais, como por ser acusado, principalmente pela imprensa da época, de ser uma 

“escola de fabricar criminosos”286. A proposta educacional rígida, baseada na intervenção 

disciplinar e no isolamento de jovens, realizada pelo SAM culpava os assistidos pelas suas 

falhas, tratando-os como “incapazes”, “sub-normais” ou “agressivos”287. 

 O SAM foi substituído pela FUNABEM (Fundação Nacional do Bem-Estar do 

Menor), em 1964, a partir do recém-imposto governo militar de Castello Branco, e perdurou 

até a revogação do Código de Menores de 1979 pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA). As propostas da FUNABEM tinham como princípios: o completo esquecimento do 

SAM, a segurança nacional, a valorização da vida familiar e integração do menor na 

comunidade288. A tentativa era justamente criar um ambiente contrário ao deixado pelo 

malfadado SAM, no entanto, as instituições do complexo FUNABEM tratavam ainda com 

mais repressão os jovens que adentravam em seus domínios. Os valores de integração social e 

valorização familiar não passavam de pretexto para internar e excluir jovens moradores de 

ruas, sob a ameaça de subversão criada pela doutrina de Segurança Nacional do regime 

militar. Além disto, “A FUNABEM, ao ser criada, assim como muitas de suas congêneres 

estaduais, herdou do órgão antecessor prédios, equipamentos, materiais e, sobretudo, 

pessoal, e com este pessoal, a cultura organizacional do passado”289. 

 Além disso, Gomes da Costa também afirma: 

Embora se propondo a substituir, através de uma nova política de atendimento, as 
práticas correcionais-repressivas do antigo SAM, a Funabem acabou sucumbindo a 
elas. Isto veio a ocorrer devido à incidência de fatores de natureza diversa nos 
momentos de transição, implantação e implementação da política que se propunha a 
superar as práticas do antigo SAM290. 

  

No dizer de Vera Malaguti:  

                                                           
285 Idem. Ibidem. p. 33. 
286 Idem. Ibidem. p. 32. 
287 Idem. Ibidem. p. 33. 
288 Idem. Ibidem.  p. 35. 
289 COSTA, Antônio Carlos Gomes da. Del Menor al Ciudadano-niño y al Ciudadano-Adolescente. In: 
MENDEZ, Emílio García; CARRANZA, Elías. Op. cit. p. 138. 
290 SEDA, Edson. Evolucion del Derecho Brasileño del Niño y del Adolescente. In: MENDEZ, Emílio García; 
CARRANZA, Elías. Op. cit. p. 119. 
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A Funabem passa a atuar como a propagadora de ideologia em nível nacional, com 
discurso ideológico fortalecedor, com discurso ideológico fortalecedor das 
representações negativas da juventude pobre, prenhe dos discursos darwinistas 
sociais e dos determinismos da virada do século. A Funabem faz o marketing das 
políticas sociais da ditadura, no contexto dos “fatores psicossociais” da política de 
Segurança Nacional291.   

 

 A educação corretiva e a disciplina para a construção de uma nova República agora 

era utilizada discursivamente para afastar a ameaça e o perigo da subversão. O inimigo, como 

foi trabalhado no capítulo anterior, passava da figura dos desempregados para a do comunista: 

a ameaça vinda de fora. A reclusão passa a ser a medida preventiva para todos que 

ameaçassem às instituições oficiais292. 

 No entanto, o incremento das camadas mais pobres no contexto urbano das grandes 

cidades, associado ao aumento da presença de menores – isto é – de crianças e adolescentes 

em situação de abandono, mendicância, vadiagem ou delinquência, irá trazer para o discurso 

oficial do Estado a necessidade de criação de novos instrumentos de controle para crianças e 

adolescentes. Neste caso, o Código de Menores de 27 vai dar lugar para o de 1979, que tratou 

de aperfeiçoar os instrumentos de controle através da criação da categoria situação irregular. 

O cenário socioeconômico da época traz à tona o incremento do abismo entre ricos e 

pobres, construído principalmente pela crise do petróleo, no plano internacional, a inflação e o 

arrocho fiscal, no plano interno293. A problemática da infância e adolescência, sobretudo a 

pobre, ganha mais destaque pelas consequências da concentração econômica e do desemprego 

pós-década de 70. A questão do universo das drogas também começa a aparecer no cenário 

nacional, encarada inicialmente como questão de defesa nacional, ligada à ideia de subversão.   

O novo Código de Menores traz consigo a necessidade de intervenção (proteção, 

assistência e vigilância) sobre os menores considerados em situação irregular, assim como 

prescreve o seu Art. 1º, I294. Já o seu Art. 2º traduz o que seria a dita situação irregular295, 

aperfeiçoando as possibilidades de intervenção que existia no antigo Código, considerando 

                                                           
291 BATISTA, Vera Malaguti. Op. cit. p. 78. 
292 RIZZINI, Irene; RIZZINI, Irmã. Op. cit. p. 45-46. 
293 “O panorama social durante o regime militar era catastrófico, a crise fiscal tem como consequência imediata 
a diminuição de investimentos em políticas sociais básicas, sendo a solução mais econômica e menos trabalhosa 
o aprimoramento das políticas sociais repressivas”. MARTINS, Carla Benitez. O (Des)Controle Social do 
Capital: contribuições para uma análise dialética da criminalização da juventude popular brasileira. 2011. 
Dissertação (Mestrado em Direito) – Centro de Ciências Jurídicas, Universidade Federal de Santa Catarina, 
2011. p. 327. 
294 BRASIL. Lei no 6.697, de 10 de outubro de 1979. Institui o Código de Menores. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1970-1979/L6697.htm>. Acesso em 1º abr. 2012. 
295 Idem. Ibidem. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.697-1979?OpenDocument
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como menores em situação irregular: aqueles privados de condições essenciais de 

subsistência, por falta, omissão ou impossibilidade dos pais; aqueles vítimas de maus tratos; 

aqueles em perigo moral em razão de sua conduta e a frequência em ambientes contrários aos 

bons costumes; e aqueles autores de infração penal296.  

Assim, ao definir quais seriam os casos da dita situação irregular, o Código fazia a 

mesma separação entre quais tipos de infância e adolescência deveria receber o tratamento 

interventivo – tida por ameaça – e quais deveriam ser tratadas como em situação regular – 

pertencente a famílias com condições de subsistência, sem perigo moral de conduta ou de 

bons costumes – que estariam somente relacionadas às relações familiares.   

 No dizer de Emílio Mendez: 

A doutrina da situação irregular confunde (ativa e intencionalmente) a proteção de 
uma categoria de sujeitos débeis com a legitimação de formas irrestritas de 
intervenção coativa sobre os mesmos. A proteção de um suposto “menor 
delinquente-abandonado” constitui a matéria prima sobre a qual se apoia uma 
inconsistente mas permanente construção que serviu e todavia hoje serve de base ao 
(não) direito de “menores” latino-americano. Um não-direito que corresponde a uma 
não-infância297. 

 

O Poder Judiciário, do mesma forma que o Código de 1927, detinha um amplo poder 

de intervenção sobre crianças e adolescente, aglutinando as funções de Legislador e de 

Pedagogo, podendo, com base no melhor interesse do menor – que não passa do próprio 

interesse subjetivo do magistrado – adotar outras medidas que não as previstas no Código por 

seu prudente arbítrio298.  O juiz não julgava os atos, em si, do considerado menor, mas sim 

                                                           
296 “Art. 2º Para os efeitos deste Código, considera-se em situação irregular o menor: I - privado de condições 
essenciais à sua subsistência, saúde e instrução obrigatória, ainda que eventualmente, em razão de: a) falta, 
ação ou omissão dos pais ou responsável; b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável para provê-las; 
Il - vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou responsável; III - em perigo moral, 
devido a: a) encontrar-se, de modo habitual, em ambiente contrário aos bons costumes; b) exploração em 
atividade contrária aos bons costumes; IV - privado de representação ou assistência legal, pela falta eventual 
dos pais ou responsável; V - Com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação familiar ou comunitária; 
VI - autor de infração penal”. Idem. Ibidem.  
297 MENDEZ, Emílio Garcia. El Derecho de “menores” como Derecho Mayor. In: MENDEZ, Emílio García; 
CARRANZA, Elías. Op. cit. p. 13. Tradução livre do enxerto: “La Doctrina de la situación irregular, confunde 
(activa e intencionalmente) la protección de uma categoria de sujetos débiles con la legitimación de formas 
irrestrictas de intervención coactiva sobre los mismos. La protección de un suppuesto “menor delincuente-
abandonado” constituye la materia prima sobre la cual se apoya uma endeble pero persistente construcción que 
sirvió y todavía hoy sirve de base al (no) derecho de “menores” latinoamericano. Um no derecho que 
corresponde perfectamente a uma no infância”.     
298 “Art. 8º A autoridade judiciária, além das medidas especiais previstas nesta Lei, poderá, através de portaria 
ou provimento, determinar outras de ordem geral, que, ao seu prudente arbítrio, se demonstrarem necessárias à 
assistência, proteção e vigilância ao menor, respondendo por abuso ou desvio de poder”. BRASIL. Lei 
no 6.697, de 10 de outubro de 1979. Institui o Código de Menores. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1970-1979/L6697.htm>. Acesso em 1º abr. 2012. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.697-1979?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.697-1979?OpenDocument
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definia sua situação irregular299, aplicando as medidas terapêuticas com base no melhor 

interesse juvenil. 

 Verificada a situação irregular da criança ou adolescente, qualquer pessoa deveria 

encaminhá-la ao magistrado competente para que ele tomasse as medidas cabíveis, dentre 

elas, a decretação da situação irregular. Esta decretação, sem dúvidas, não passa do 

reconhecimento, por parte do Estado, da situação de não-sujeito daquele indivíduo, que passa 

a se tornar apenas objeto de intervenção arbitrária e repressiva. Além disto, o reconhecimento 

da condição de não-sujeito, através da situação irregular, tinha por finalidade encobrir as 

relações de dominação dentro das relações sociais estabelecidas.  

  Neste sentido, vale, como exemplo, a desnecessidade de contraditório para os 

infratores, que somente teriam este direito quando houvesse discordância por parte dos pais, 

através de um advogado300. Além disto, o procedimento de apuração se resumia à aplicação 

de medidas por parte do magistrado num completo sistema inquisitório, em que acusação e 

julgador se confundem301. O magistrado ainda se vale das disposições moralistas como “em 

perigo moral” ou “alto grau de libertinagem” para determinar qual medida seria pertinente, 

ou se não haveria necessidade de intervenção. A condição pessoal302, ligada essencialmente a 

                                                           
299 SILVA, Antônio Fernando do Amaral e. O Estatuto da Criança e do Adolescente e Sistema de 
Responsabilidade Penal Juvenil ou o Mito da Inimputabilidade Penal. In: ILANUD. Justiça, Adolescente e Ato 
Infracional: socioeducação e responsabilização. São Paulo: ILANUD, 2006. p. 53.  
300 SEDA, Edson. Evolucion del Derecho Brasileño del Niño y del Adolescente. In: MENDEZ, Emílio García; 
CARRANZA, Elías. Op. cit. p. 123. 
301 “Art. 100. O procedimento de apuração de infração cometida por menor de dezoito e maior de quatorze anos 
compreenderá os seguintes atos: I - recebidas e autuadas as investigações, a autoridade judiciária determinará 
a realização da audiência de apresentação do menor; II - na audiência de apresentação, presentes o Ministério 
Público e o procurador serão ouvidos o menor, seus pais ou responsável, a vítima e testemunhas, podendo a 
autoridade judiciária determinar a retirada do menor do recinto; III - após a audiência, a autoridade judiciária 
poderá determinar a realização de diligências, ouvindo técnicos; IV - a autoridade judiciária poderá, 
considerando a personalidade do menor, seus antecedentes e as condições em que se encontre, bem como os 
motivos e as circunstâncias da ação, proferir decisão de plano, entregando-o aos pais ou responsável, ouvido o 
Ministério Público; V - se ficar evidente que o fato é grave, a autoridade judiciária fixará prazo, nunca superior 
a trinta dias, para diligências e para que a equipe interprofissional apresente relatório do estudo do caso; VI - 
durante o prazo a que se refere o inciso V, o menor ficará em observação, permanecendo ou não internado; VII 
- salvo o pronunciamento em audiência, o Ministério Público e o procurador terão o prazo de cinco dias para se 
manifestarem sobre o relatório e as diligências realizadas; VIII - a autoridade judiciária terá o prazo de cinco 
dias para proferir decisão fundamentada, após as manifestações do Ministério Público e de procurador”. 
BRASIL. Lei no 6.697, de 10 de outubro de 1979. Institui o Código de Menores.  
302 Para os jovens entre 10 e 14 anos, a aplicação de medidas irá depender de sua situação social. “Art. 101. O 
menor com mais de dez e menos de quatorze anos será encaminhado, desde logo, por ofício, à autoridade 
judiciária, com relato circunstanciado de sua conduta, aplicando-se-lhe, no que couber, o disposto nos §§ 2º e 
3º do art. 99 desta Lei. Parágrafo único. A autoridade judiciária poderá, considerando a personalidade do 
menor, seus antecedentes e as condições em que se encontre, bem como os motivos e as circunstâncias da ação, 
proferir, motivadamente, decisão de plano, definindo a situação irregular do menor, ouvido o Ministério 
Público”. Idem. Ibidem. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.697-1979?OpenDocument
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representações relacionadas à situação econômica, ainda representava mais que o ato em si, a 

depender se o jovem era regular ou irregular. 

 A ideologia protecionista, presente na doutrina da situação irregular, assim como 

Afirma Emílio Mendez, destruiu qualquer forma de garantismo jurídico303. Isto demonstra que 

a ideia de proteção se torna mais uma fachada para seleção e estigmatização de determinados 

segmentos indesejados, que, neste caso, estariam em situação irregular. Assim, a doutrina da 

situação irregular, apesar de se externar através de pareceres técnicos e jurídicos, não é nada 

de neutra, servindo, pois, à ideologia e à forma de ordem social que garante a dominação 

sobre indivíduos sem condições financeiras através do controle e repressão. As garantias 

individuais eram retiradas em nome de um superior interesse do menor304.  

 Por fim, vale a reflexão de Ângela Pinheiro, ao caracterizar como essência do 

conteúdo sobre representações de crianças e adolescentes tratados como objetos de proteção, 

controle, disciplinamento e repressão: o seu lugar de não-direito305, presente em crianças e 

adolescentes pertencentes a classes pobres no decorrer desta parte da história brasileira. A 

reeducação e a ressocialização, neste período, servem apenas para encobrir a real repressão de 

um regime verdadeiramente penitenciário306 sobre menores de 18 anos. 

 Entre as décadas de 70 e 80, começa a se engendrar uma nova representação sobre a 

infância e adolescência. Tal representação emerge dos chamados movimentos de luta por 

direitos humanos, presentes no Brasil sobretudo no período de declínio do governo ditatorial, 

apresentando a necessidade de mudança do paradigma autoritário e a necessidade de 

positivação de novos direitos para categorias emergentes.  

 Esses movimentos tinham como principais reivindicações a necessidade de trato igual 

entre todas as crianças e os adolescentes, independente de classe social, cor, gênero ou etnia, 

bem como a necessidade do respeito às diferenças existentes entre crianças, adolescentes e 

adultos307 e a importância da intervenção estatal através de políticas sociais básicas para 

infância e juventude.  Esse novo paradigma será analisado a seguir. 

                                                           
303 MENDEZ, Emílio Garcia. El Derecho de “menores” como Derecho Mayor. In: MENDEZ, Emílio García; 
CARRANZA, Elías. Op. cit. p. 13. 
304 “Não se admitia que o menor fosse estigmatizado pela sentença penal. exorcizava-se o juízo penal pelo 
aspecto retributivo e punitivo, mas encaminhavam-se crianças e adolescentes para locais piores que o cárcere”. 
SILVA, Antônio Fernando do Amaral e. O Estatuto da Criança e do Adolescente e Sistema de Responsabilidade 
Penal Juvenil ou o Mito da Inimputabilidade Penal. In: ILANUD. Op. cit. p. 51.  
305 PINHEIRO, Ângela Alencar Araripe. Op. cit. p. 80. 
306 SILVA, Antônio Fernando do Amaral e. O Estatuto da Criança e do Adolescente e Sistema de 
Responsabilidade Penal Juvenil ou o Mito da Inimputabilidade Penal. In: ILANUD. Op. cit. p. 52. 
307 PINHEIRO, Ângela Alencar Araripe. Op. cit. p. 81. 
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2.4. A Criança e o Adolescente como Sujeito de Direitos: A Mudança 

Após a década de 70, o país viverá um período politicamente efervescente e, ao 

mesmo tempo, economicamente decadente. O agravamento dos índices sociais provocados 

pela ressaca do milagre econômico juntamente com a necessidade de mudança das estruturas 

autoritárias edificadas pelo governo militar irá trazer, para os anos 80, a luta de uma série de 

movimentos por direitos humanos e por democracia, como também a necessidade de 

edificação de uma nova Constituição. Neste limiar, Gomes da Costa aponta:  

Os anos oitenta são considerados a "década perdida" em termos de desenvolvimento 
econômico no Brasil. Se por um lado, no entanto, as condições objetivas do país 
conheceram um forte e acelerado processo de degradação, por outro, os avanços 
políticos e institucionais rumo ao estado democrático de direito foram realmente 
inegáveis308. 

  

A nova representação sobre crianças e adolescentes foi gestada a partir dos 

movimentos da sociedade civil de defesa de crianças e adolescentes, onde se destaca, 

precipuamente, o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR). O 

MNMMR toma destaque principalmente pela organização de crianças e adolescentes voltados 

para denúncia sobre suas condições de vida e a reivindicação de direitos e garantias voltados à 

sua categoria309. Além do MNMMR, destacam-se também como movimento de defesas 

infanto-juvenis: a Pastoral do Menor, ligada à Igreja Católica, a Comissão Nacional da 

Criança e do Adolescente e a Frente Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. Nota-se a necessidade, a partir da reivindicação de crianças e adolescentes, de 

criação de uma nova cultura democrática, onde estes segmentos sociais tenham participação 

nas decisões e tenham suas escolhas levadas em consideração. 

  A disputa, a partir da nova representação, passa a ser travada para que crianças e 

adolescentes não fossem encarados como meros objetos de medidas, sobretudo a infância e 

adolescência pobre. As principais reivindicações dos movimentos de defesa infanto-juvenis 

giravam em torno do reconhecimento de crianças e adolescentes como seres humanos, e não 

como pessoas “inacabadas”, sem vontade própria, necessitando de alguém que aja no seu 

melhor interesse. Além disto, a nova perspectiva tenta transpor para além do paradigma da 

                                                           
308 MENDEZ, Emílio Garcia; COSTA, Antônio Carlos Gomes da. Op. cit. p. 123. 
309 PINHEIRO, Ângela Alencar Araripe. Op. cit. p. 84. 
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situação irregular, perpassando pela necessidade de universalização dos direitos entre todas as 

crianças e adolescentes, e não apenas a uma parcela tida por irregular. 

 O protagonismo infanto-juvenil passa a ser considerado como uma questão essencial 

para a construção deste novo paradigma. Era necessário garantir e efetivar que as crianças e 

adolescentes tivessem voz e pudessem opinar sobre sua própria vida como sujeito de direitos, 

reservando direitos e garantias que pudessem conferir a estes segmentos proteção jurídico-

social, não no sentido da exclusão como forma “reinserção social”, mas como a necessidade 

de se conferir meios de defesa, promoção e desenvolvimento da infância e adolescência. 

  Forja-se, dentro deste novo paradigma, um conjunto de princípios que irão ordenar a 

estruturação de várias legislações, tanto no plano nacional como no internacional, relativas à 

infância e adolescência. A este conjunto principiológico foi dado o nome de doutrina da 

proteção integral. Tal doutrina trazia à baila a necessidade de se afastar os inconvenientes 

trazidos pelas legislações discriminatórias da situação irregular e fornecer um conjunto de 

direitos e garantias universais a todas as crianças e adolescentes, reconhecendo-os como 

sujeitos de direitos, iguais aos outros seres humanos, observando-se suas condições peculiares 

de desenvolvimento. 

 No plano internacional, destacam-se: a Convenção Internacional dos Direitos da 

Criança da Organização das Nações Unidas (CIDC), de 1989, as Regras Mínimas das Nações 

Unidas para Administração da Justiça da Infância e Juventude (Regras de Beijing), de 1985, 

as Regras Mínimas das Nações Unidas para Jovens Privados de Liberdade, de 1990, as 

Diretrizes das Nações Unidas para Prevenção da Delinquência Juvenil (Regras de Riad), de 

1990, dentre outras. 

 O artigo 2 da CIDC, promulgada no Brasil em 1990, deixa bem clara a necessidade de 

que os Estados signatários respeitarem os direitos das crianças310, independentemente de raça, 

cor, sexo, língua, religião, opinião política, origem nacional, étnica ou social, bem como a 

necessidade de, no plano interno, tomar medidas para assegurar a proteção contra as formas 

                                                           
310 Necessário Ressaltar que a CIDC, bem como outros instrumentos legais no plano internacional, não fazem a 
diferenciação entre crianças e adolescentes, prescrevendo que crianças são aqueles seres humanos menores de 18 
anos. “Artigo 1 Para os efeitos da presente Convenção, entende-se por criança todo ser humano menor de 18 
anos de idade, salvo se, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes”. 
BRASIL. Decreto n° 99.710, de 21 de novembro de 1990. Promulga a Convenção sobre os Direitos da 
Criança. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm>. Acesso em: 
19 mar. de 2012. 
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de discriminação ou punição baseadas na condição, nas atividades, opiniões ou crenças, de 

seus pais, representantes, ou familiares311. 

    Neste sentido, a Convenção encara a necessidade de os países adotarem, no plano 

interno, legislações infanto-juvenis que reconheçam crianças e adolescentes como seres 

humanos. Parte-se, portanto, para uma perspectiva de respeito e dignidade a esta categoria 

frente ao Estado, que historicamente tratou estes indivíduos, sobretudo os tido em situação 

irregular, como objeto de intervenção autoritária. 

 A Constituição Federal de 1988 antecipou-se à própria aprovação da CIDC para 

estampar, no art. 227, a doutrina da proteção integral, bem como reconhecer a necessidade de 

eliminação das formas de violência, opressão, discriminação, crueldade, exploração e 

negligência. Tal situação, ímpar em relação às outras Constituições que antecederam a de 

1988, se deu em virtude da mobilização nacional, principalmente dos movimentos em defesa 

da infância e adolescência presentes no período da Assembleia Constituinte312. 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão313. 

  

Além da proteção integral, destaca-se o princípio da prioridade absoluta para crianças 

e adolescentes, trabalhando não só com a necessidade de se garantir, com prioridade, o 

atendimento ou o tratamento de crianças e adolescente em serviços públicos, mas também a 

                                                           
311 “Artigo 2: 1. Os Estados – partes respeitarão os direitos previstos nesta Convenção e os assegurarão a toda 
criança sujeita à sua jurisdição, sem discriminação de qualquer tipo, independentemente de raça, cor, sexo, 
língua, religião, opinião política ou outra, origem nacional, étnica ou social, posição econômica, impedimentos 
físicos, nascimento ou qualquer outra condição da criança, de seus pais ou de seus representantes legais. 2. Os 
Estados – partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar que a criança seja protegida contra 
todas as formas de discriminação ou punição baseadas na condição, nas atividades, opiniões ou crenças, de 
seus pais, representantes legais ou familiares”. Idem. Ibidem. 
312 “De fato, os segmentos populares que se manifestaram nos anos 1970/80 lutam para que a sociedade política 
os reconheça, reivindicando maior igualdade e maior participação no enfrentamento com o Estado”. 
PINHEIRO, Ângela Alencar Araripe. Op. cit. p. 116. 
313 Este texto foi modificado pela emenda nº 65, de 2010, que passou adicionar também a figura do jovem na 
prescrição do artigo. Art. 2º O art. 227 da Constituição Federal passou a vigorar com a seguinte redação: “Art. 
227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. BRASIL. Emenda 
constitucional nº 65, de 13 de julho de 2010. Altera a denominação do Capítulo VII do Título VIII da 
Constituição Federal e modifica o seu art. 227, para cuidar dos interesses da juventude. Extraído do Sítio: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2>. Acesso em: 19 mar. de 
2012. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%2065-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%2065-2010?OpenDocument
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imprescindibilidade de se priorizar políticas sociais para os sujeitos nesta etapa da vida, não se 

esquecendo da necessidade de participação política. 

 Dentre outras inovações importantes, a Constituição também traz, no bojo do art. 227, 

as garantias do pleno e formal conhecimento da atribuição do ato infracional, a igualdade na 

relação processual e a necessidade de defesa técnica por profissional habilitado nos 

procedimentos de apuração do ato infracional, bem como impõe claramente que as medidas 

privativas de liberdade devem ser necessariamente aplicadas de forma breve, excepcional e 

respeitando à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento314.  

Assim, a Constituição foi um marco importante para a afirmação da doutrina da 

proteção integral, bem como especificou algumas garantias importantes em capítulo próprio, 

apesar de já presentes no capítulo dos princípios e garantias individuais, pertencentes a todos 

sem discriminação, para servir de alerta aos positivistas desavisados e não deixar nenhuma 

dúvida de sua abrangência. A Constituição também realçou a importância da aplicação das 

medidas de privação de liberdade somente como ultima ratio e o mais breve possível, bem 

como respeitando a condição peculiar de desenvolvimento. 

Este paradigma para infância e juventude presente no plano Constitucional foi deveras 

importante para a afirmação de um segmento que há muito sofria – e ainda sofre – com as 

intervenções ditas pedagógicas ou no seu melhor interesse, que nada mais são do que um 

convite à exclusão e repressão. Será, no entanto, que a mudança foi a “pá de cal” necessária 

para o sepultamento geral da doutrina da situação irregular? Além disto, até que ponto 

princípios como a proteção integral e a condição peculiar de desenvolvimento serão 

absorvidos pelos institutos de controle social? Neste sentido volta-se ao conceito de campo 

jurídico analisado no início do capítulo, reconhecido como local onde concorrem as disputas 

simbólicas pelo direito de dizer o direito. O discurso jurídico e a atuação dos agentes do 

controle social oficial – Polícia, Juízes, Ministério Público, doutrinadores etc... – estão em 

disputa constante, influenciados pelo que ocorre dentro das trocas materiais e simbólicas na 

sociedade.   

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) foi promulgado em 1990, 

consolidando aquilo que a Constituição trouxe dois anos antes. Suas prescrições se 
                                                           
314 “Art. 227. (...) IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na 
relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar 
específica; V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de 
pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade”. BRASIL. 
Constituição da República Federativa do Brasil. Extraído do sítio: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 19 mar. de 2012. 
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concentram, em grande parte, em torno do princípio da proteção integral e da condição 

peculiar de desenvolvimento, como prescreve o seu art. 3º: 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 
à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual 
e social, em condições de liberdade e de dignidade315. 

 

Pela primeira vez no país, uma lei que versa especificamente sobre crianças e 

adolescente estabelece uma série de direitos fundamentais que devem ser respeitados e 

efetivados a partir da ação integrada entre Estado, sociedade, comunidade e família, assim 

como prescreve o artigo 4º do Estatuto316. A partir desta prescrição, o Estado reconhece que a 

não-observância dos direitos referentes a crianças e adolescentes deve encarada como uma 

falha efetuada por todos os responsáveis – família, sociedade e Estado –. Além disto, a este 

último deve se efetivada a prioridade de políticas públicas para a infância e juventude317.  

No campo do controle social, o ECA prescreveu a inimputabilidade penal aos menores 

de 18 anos, chamando de ato infracional a conduta, praticada por crianças ou adolescentes, 

tipificada como crime ou contravenção nas outras legislações318. Para as crianças, seria 

destinada a aplicação das chamadas medidas de proteção, já para os adolescentes, foi prescrito 

um rol de medidas chamadas de socioeducativas319. Também em relação ao adolescente, foi 

prescrito um processo específico para apuração do ato infracional, com a prescrição de 

direitos e garantias fundamentais, como ampla defesa, igualdade na relação processual, pleno 

e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, dentre outros, observando a 

necessidade de tratar, independentemente de posição social, crianças e adolescentes como 

sujeitos. 

                                                           
315 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. 
316 “Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária”. Idem. Ibidem. 
317 O Art. 4º, Parágrafo Ùnico, estabelece, dentre outras coisas, que a prioridade absoluta garante a criança e 
adolescente destinação preferencial e privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à 
infância e juventude. “Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende(...) c) preferência na formulação 
e na execução das políticas sociais públicas; d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção à infância e à juventude”. Idem. Ibidem. 
318 “Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal”. Idem. 
Ibidem. 
319 Remete-se o leitor para o próximo capítulo. 
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Não é o objetivo deste capítulo analisar detidamente o processo de apuração do ato 

infracional e suas principais questões sensíveis, questão a ser abordada nos capítulos 

posteriores. No entanto, é importante destacar que, especificadamente, na parte do processo 

de apuração de ato infracional e de aplicação das medidas socioeducativas estabelecido no 

ECA a doutrina da situação irregular juntamente com a necessidade de controle social 

excludente das populações indesejadas ainda exerce sua influência, tendo forte relevância nos 

discurso jurídico efetuados pelas agências de controle. Assim, especialmente nesta parte do 

Estatuto, além de outras que não serão nosso objeto de análise320, há uma permanente 

presença simbólica dos discursos ligados à doutrina da situação irregular e aos “menores não-

sujeitos”, intensificados pelos pontos sensíveis da lei, que serão objeto de análise no próximo 

tópico. Há, nesta parte específica do estatuto, um embate simbólico-ideológico em que a 

doutrina do confinamento dos não-sujeitos está em posição de plena vantagem em relação à 

da proteção integral.  

É necessário, antes de adentrar na questão específica dos pontos sensíveis do Estatuto, 

agravados pela doutrina da situação irregular, entender por que, na conjuntura 

socioeconômica atual, o controle excludente e repressivo de jovens, sobretudo adolescentes, 

se intensificou a tal ponto de serem tratados dentro da figura central de inimigos321.  

Apesar de, no campo legal, inúmeras conquistas terem sido consolidadas 

principalmente no final da década de 80, com a luta de vários movimentos pró-infância, o país 

vivia e viverá economicamente um momento conturbado, com a redução dos programas 

sociais e a diminuição efetiva do Estado. A política neoliberal começava a tomar força dentro 

do país, com consequentes programas e planos de redução da atuação do Estado, 

principalmente nas chamadas políticas sociais, bem como a quebra de barreiras nacionais para 

a entrada desenfreada do capital estrangeiro. Para consolidação e efetivação deste fenômeno, 

o controle social começa a eleger um novo inimigo, representado naquele que poderia ser uma 

ameaça à consolidação do ideário neoliberal.  

Assim, na prática, a situação, em especial, de crianças e adolescentes pertencentes às 

classes mais baixas continuou sendo de objeto de medidas impostas pelo estado, agora com 

medidas mais repressivas, já que são considerados, sobretudos os adolescentes, como 

inimigos – possível ameaça à ordem –. Nesse sentido, Alexandre da Rosa prescreve: 

                                                           
320 A doutrina da Situação irregular ainda permanecesse presente no discurso efetuado por parte dos profissionais 
ligados à politica de atendimento, sobretudo nos programas de acolhimento de crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade ou risco social.  
321 BATISTA, Vera Malaguti. Op. cit. p. 39-40. 
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Qualquer um que se aproxima das práticas institucionais voltadas para a infanto-
adolescência poderá perceber o quanto é surreal e distante o papel de sujeito 
atribuído aos antes menores. Aliás, a perpetuação desta condição de objeto, que 
ainda se mantém na prática322. 

 

A escolha deste novo inimigo irá recair justamente sobre aquela parcela da população 

mais afetada negativamente pelos impactos da política neoliberal e do incremento da 

repressão estatal: crianças e adolescentes das classes mais baixas, sobretudo os adolescentes, 

vistos como principais ameaças da ordem socioeconômica vigente. Assim, a doutrina da 

situação irregular, com a ajuda dos pontos considerado sensíveis do Estatuto, encontra-se num 

momento de efervescência com a guinada do controle social em busca de um novo inimigo 

social, presente na maior parte dos contextos urbanos brasileiros. É sobre estes aspectos da 

nova ordem mundial e da influência, sobretudo simbólica, no campo do controle social, que 

esta pesquisa irá se deter no próximo tópico. 

 

2.5. O Forjar de uma Nova Representação: Adolescentes como Inimigos do Controle 

Punitivo 

 Tendo como base a análise sobre o inimigo efetuada pelo capítulo anterior, 

juntamente com as representações e legislações que perpassaram pelo contexto infanto-juvenil 

trazidas pelos tópicos anteriores, parte-se agora para uma análise mais detida sobre as 

mudanças experimentadas nas últimas décadas no tocante aos novos instrumentos de controle 

social e suas relações com a mudança experimentada pela crise do Estado providência e de 

uma economia baseada na produção fabril e no trabalho assalariado para consolidação de um 

Estado mínimo baseado na economia de prestação de serviços e no trabalho precarizado323. 

Tal mudança ocasionou a criação de um novo paradigma de representação para crianças e 

adolescentes, encarados agora como inimigos a partir da atuação repressiva das agências de 

controle social. 

A década de 70 do século passado foi um marco nas mudanças que se consolidariam 

nas décadas posteriores no tocante ao retraimento das conquistas sociais alcançadas 

principalmente nos países chamados industrializados e em processo de industrialização 

avançado (como o Brasil) e o colapso das instituições públicas, bem como na efervescência de 

                                                           
322 ROSA, Alexandre Morais da; LOPES, Ana Christina Brito. Op cit. p. XXI. 
323 ANTUNES, Ricardo. Adeus ao Trabalho?: ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do 
trabalho. 12 ed. São Paulo: Cortez; Campinas: Universidade de Campinas, 2007. p. 23. 
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um modelo baseado na desregulação do mercado e na diminuição das barreiras nacionais324. 

Há um esgotamento do modelo de produção fabril voltado à produção em série, ao emprego 

estável e ao recrutamento de trabalhadores num mesmo espaço físico, chamado por alguns 

autores como fordismo325 e a efetivação de um processo de acumulação de capital voltado à 

desindustrialização, à economia de serviços e à substituição dos chamados empregos estáveis 

pelos regimes de subcontratação, trabalho temporário, trabalho parcial, dentre outros. 

Em decorrência destes novos processos de trabalho, assim como Relata Ricardo 

Antunes, que acarretaram na diminuição dos empregos fixos e estáveis326, além das garantias 

de cidadania decorrentes destes empregos, aumentou-se cada vez mais o chamado 

subproletariado – parcela da classe-que-vive-do-trabalho327 caracterizada por realizar 

trabalhos precários – e pelo achatamento das garantias trabalhistas presentes nos empregos 

estáveis da época do fordismo328. O trabalho feminino é incorporado e exclui-se dos empregos 

estáveis os mais jovens e os mais velhos329, passando estes a fazerem parte da rede do 

subemprego e do desemprego estrutural. A desregulamentação do emprego, através do 

solavanco dos principais direitos trabalhistas, irá dotar o capital do suporte necessário para a 

implantação, a nível global, do chamado neoliberalismo330, com a consequente redução do 

poder dos Estados nacionais. 

Neste processo de desconcentração industrial e redução dos empregos estáveis, 

Ricardo Antunes destaca o processo chamado de toyotismo, por ter sido desenvolvido nas 

fábricas da empresa Toyota no Japão, como o de maior potencialidade de propagação para 

outros países do globo. No entanto, não somente o processo toyotista foi exemplar na 

chamada acumulação flexível331 – sem a força rígida do trabalho fordista –. Também 

merecem destaques as experiências na Itália e na Suécia332. Por isto, alguns autores preferem 

denominar este momento de flexibilização produtiva, ainda em processo de consolidação, de 

pós-fordismo333. Fatores como a operação simultânea de várias máquinas por um mesmo 

empregado, rompendo com a rigidez homem-máquina do fordismo, a produção voltada para a 

                                                           
324 Idem. Ibidem. loc. cit. 
325 Idem. Ibidem. p. 23 e 24. 
326 Idem. Ibidem. p. 24. 
327 Idem. Ibidem. p. 25. 
328 Idem. Ibidem. p. 51.  
329 Idem. Ibidem. p. 50. 
330 Idem. Ibidem. p. 24. 
331 Idem. Ibidem. p. 29-31.  
332 Idem. Ibidem. p. 31.  
333 GIORGI, Alessandro de. A Miséria Governada Através do Sistema Penal. Rio de Janeiro: Revan, 2006. p. 
63. 
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demanda, onde o “consumidor é quem determina o quanto vai ser produzido”334, a 

horizontalização do trabalho, e não mais a verticalização rígida do emprego fordista, através 

da contratação de empresas parceiras para realização dos serviços335, de colaboradores e não 

mais de empregados, irão consolidar mudanças na forma de organização e no papel atribuído 

ao Estado, bem como novas configurações no sistema de controle sociopenal336. Importante 

abordar que o processo de horizontalização e flexibilização do trabalho nesta nova fase do 

capitalismo não trouxe para os trabalhadores de um modo geral um maior fortalecimento da 

classe trabalhista. Por trás de um processo discursivo de democratização das relações de 

trabalho através da quebra da hierarquia e disciplina fordistas aflora-se uma realidade fática 

de redução das garantias trabalhistas e de precarização do emprego como um todo337. A 

categoria da classe-que-vive-do-trabalho será divida em duas principais: uma classe reduzida, 

que sobrevive ainda com empregos estáveis e outra bem mais numerosa representada pelo 

grupo dos trabalhadores flexíveis, sem garantias reais de emprego, através de regimes como o 

de trabalho temporário, trabalho parcial, subcontratação, terceirização, sem esquecer, é claro, 

da multidão descartável: os desempregados338.  

Além disto, a mudança para um modelo pós-fordista não corresponde a “um novo 

modelo de organização societária, livre das mazelas do sistema produtor de mercadorias”339. 

Muito pelo contrário, esse processo somente foi possível através do redimensionamento do 

processo de acumulação de capital a nível global, perpassando as fronteiras nacionais e 

reduzindo a força dos Estados sociais. O capitalismo passa por um processo de reestruturação, 

deixando de ser essencialmente produtivo, vinculado à produtividade do modelo fabril, para 

se tornar especulativo340, vinculado às operações financeiras à nível global e ao consumo. 

Alessandro de Giorgi, ao analisar a relação entre o sistema penal no período pós-

fordista, aponta uma importante questão: o desemprego deixa de ser conjuntural para ser 

estrutural, e a economia depende bem menos de mão-de-obra empregada341. Enquanto na fase 

fordista havia uma força de trabalho chamada de “carente”, inadequada, que deve ser 

disciplinada para o mundo do trabalho, no pós-fordismo o capital é que se mostra carente a 

                                                           
334 ANTUNES, Ricardo. Op. cit. p. 34. 
335 Idem. Ibidem. p. 35. 
336 GIORGI, Alessandro de. Op. cit. p. 83. 
337 ANTUNES, Ricardo. Op. cit. p. 40.  
338 Idem. Ibidem. p. 29-31. 
339 Idem. Ibidem. p. 29. 
340 GIORGI, Alessandro de. Op. cit. p. 48. 
341 Idem. Ibidem. p. 66. 
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uma força de trabalho flexível, móvel342. Os trabalhadores atípicos (flexíveis) não 

correspondem mais à falta de trabalho, mas sim à falta de emprego e de suas garantias343. 

O mercado, a nível global, passa a comandar cada vez mais as políticas mundiais, 

retirando a força do Estado providência, modelo embasado pela doutrina keyseana344. No 

entanto, enquanto para a classe dos grandes investidores e conglomerados financeiros o 

mercado fica mais ágil e flexível, sem barreiras e com menos regulação, para as camadas mais 

baixas há justamente o oposto: restrições espaciais345 fundadas no medo para com esta 

população346, através da segregação territorial ou mesmo o encarceramento. Para o topo, o 

Estado aflora-se como liberal, favorecendo à competição econômica sem regulação e 

barreiras, já nas partes mais baixas, há a restrição e o isolamento simbólico347, seja através de 

políticas sociais cada vez mais escassas ou do incremento de políticas severas no âmbito do 

sistema penal.  

O triunfo do mercado todo poderoso348 traz, ao mesmo tempo, a afirmação de um 

governo mínimo, a nível global, para as políticas sociais, fundadas no modelo de Estado de 

bem-estar social, e de um incremento nas políticas de segurança pública e de contenção dos 

chamados setores de risco. Isto é, das populações excluídas pelas políticas do estado mínimo e 

de precarização do trabalho.  

Loic Wacquant traz, em sua análise, importantes constatações sobre o crescimento 

específico da tutela penal nos Estados Unidos. A taxa de encarceramento após a década de 70 

salta de 380 mil pessoas, em 1975, para mais de 2 milhões, em 2003349. Este crescimento foi 

acompanhado também pela redução das conquistas sociais do Estado providência norte-

americano. O Estado penal ganhou novas ferramentas que ampliaram o alcance de seus 

objetivos, as penas foram recrudescidas e as garantias penais reduzidas350 para facilitar a 

eliminação do perigo e garantir eficácia das operações punitivas. Políticas criminais como a 

do “Tolerância Zero”351, pioneiramente implementada nos Estados Unidos, além da teoria das 

vidraças quebradas352, foram importantes para garantir a implantação do estado mínimo e para 

                                                           
342 Idem. Ibidem. p. 70. 
343 Idem. Ibidem. p. 68-69.  
344 ANTUNES, Ricardo. Op. cit. p. 21-24. 
345 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. p. 100.  
346 WACQUANT, Loïc. As duas Faces do Gueto. São Paulo: Boitempo, 2008. p. 12-13. 
347 Idem. Ibidem. p. 13. 
348 Idem. Ibidem. p. 15. 
349 Idem. As prisões da miséria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. p. 81. 
350 Idem. Ibidem. p. 85-86. 
351 Idem. Ibidem. p. 30-39. 
352 Idem. Ibidem. p. 20-30. 
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conferir segurança para as classes média e alta da população. Na América latina, essas 

doutrinas foram importadas no atacado, assim como relata Wacquant353, recrudescendo ainda 

mais as políticas de extermínio já implementadas sobre as populações consideradas perigosas. 

Para Wacquant, os institutos desta nova penealogia não têm como objetivos a 

reinserção social, mas o isolamento de determinados grupos considerados perigosos e 

neutralização de seus membros mais disruptivos354. A eficácia disciplinar das instituições 

penais não tem mais razão de ser em virtude da transição do fordismo para o pós-fordismo. 

Pode-se levar claramente esta mudança de efeito também para a esfera do procedimento de 

apuração do ato infracional e da aplicação de medidas socioeducativas para adolescentes, 

onde, apesar do discurso ainda envolver a socioeducação e a reintegração, cada vez mais a 

prática leva para contenção e a exclusão programada. Agora, já não é mais necessário sujeitar 

a população infanto-juvenil através de um rígido disciplinamento, onde os estabelecimentos 

correcionais cumpriam uma importante função de controle não só da população considerada 

“desordeira”, mas também à preparação para o trabalho rígido e verticalizado das fábricas. O 

controle social no pós-fordismo, apesar do discurso ainda eufemístico – através das supostas 

práticas pedagógicas –, age assumindo a função do isolamento e neutralização dos indivíduos 

e grupos perigosos ao convívio social e à ordem de acumulação de capital. 

Para Wacquant: “tal criminalização não visaria tanto a impedir o crime, mas a 

estabelecer uma guerra sem tréguas contra os pobres e contra todos os marginalizados pela 

ordem neoliberal, que tem ganhado terreno em todo lugar sob a bandeira da liberdade”355. 

Há, portanto, uma significativa parcela da população que não serve mais para a 

acumulação do capital, pois, com o esgotamento da disciplina fordista e da necessidade de 

submissão e disciplinamento da população para a rigidez do trabalho fabril, não há mais a 

preocupação do controle em disciplinar os sujeitos para o trabalho. O poder de disciplina 

individual é gradualmente substituído pelo controle da multidão356 flexível pelas políticas de 

repressão e eliminação dos riscos da população considerada perigosa. O excesso oriundo das 

políticas neoliberais necessita não mais ser disciplinado, mas sim isolado e neutralizado, pois 

representa um risco, uma insegurança, um estorvo à estrutura. 

A estrutura discursiva do regime neoliberal ainda constrói, sob o manto da liberdade, a 

exaltação da diversidade dos indivíduos, opondo-se à ordem verticalizante dos regimes 
                                                           
353 Idem. As duas Faces do Gueto. São Paulo: Boitempo, 2008. p. 100.  
354 Idem. As prisões da miséria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. p. 85. 
355 Idem. As duas Faces do Gueto. São Paulo: Boitempo, 2008. p. 102. 
356 GIORGI, Alessandro de. Op. cit. p. 83. 
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disciplinadores, da identidade, da globalização e suas facilidades de comunicação357. Esquece, 

todavia, que a prática discursiva encobre uma realidade nefasta, isolando e administrando os 

rejeitados, o subproletariado, abandonando o regime da cooperação mútua e das políticas 

sociais e instalando a competição como fetiche, a irresponsabilidade individual como forma 

de sobrevivência. Wacquant denomina de Estado Darwinista358, remontando à famosa questão 

da seleção natural, onde somente os mais resistentes – os adaptados – resistiriam à competição 

individualista e sem limites do modo de vida neoliberal. 

De acordo com de Giorgi359, a estrutura do controle social montada pelo Estado passa, 

no processo de acumulação pós-fordista, a atuar sobre administração do excesso, da multidão 

constituída pelos rejeitados do processo de acumulação flexível. Para de Giorgi, o conceito de 

multidão, composta por um conjunto indiferenciado de indivíduos, aparece a partir do 

declínio a nível global do conceito de povo, ligado à soberania nacional, e do conceito de 

classe operária, relacionado à produção fabril fordista. Estes dois últimos relacionavam-se à 

centralidade do emprego e às conquistas de cidadania social durante o apogeu do keyseanismo 

e do fordismo, enquanto a multidão estaria relacionada ao “esgotamento da soberania estatal 

e a emergência do domínio imperial”360.   

O controle social adquire nesta nova fase a função essencial de gestão do risco 

advindo através da multidão, ou seja, do perigo representado pela massa de subproletariados, 

de desempregados e das demais parcelas da população que não se encaixa no modelo de 

acumulação. Essa gestão é efetivada através da repressão e do isolamento preventivo das 

populações de risco. O risco efetuado pela presença destes grupos já representa uma ameaça 

que deve ser gerida preventivamente para conservação da ordem. Camila Prando e Felipe 

Prando apontam, neste sentido, que os desempregados, por si, já cumprem um delito de 

incompetência moral361 e, por isto, devem ser geridos, mantidos sob isolamento e vigilância 

constante, seja através de barreiras físicas ou de simbólicas presentes no imaginário coletivo, 

através das respresentações. Esses novos dispositivos já não tem a função essencial de 

disciplinamento ou de reeducação, mas sim, como centralidade, a simples gerência 

preventiva.  

                                                           
357 WACQUANT, Loïc. As duas Faces do Gueto. São Paulo: Boitempo, 2008. p. 15. 
358 Idem. Ibidem. p. 97. 
359 GIORGI, Alessandro de. Op. cit. p. 80-81. 
360 Idem. Ibidem. p. 81. 
361 PRANDO, Camila Cardoso de Mello; PRANDO, Felipe Cardoso de Mello. Criminalização da Exclusão 
Social: análise a partir da repressão aos trabalhadores rurais sem-terra no estado do Paraná. In: ANDRADE, 
Vera Regina Pereira de (org.). Verso e Reverso do Controle Penal: (Des)Aprisionando a Sociedade da 
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Portanto, as características centrais do controle social, advindas desde o último quartel 

do século passado até hoje, concentram-se sobre o tratamento preventivo das populações 

consideradas perigosas através do discurso do isolamento, tendo como base a ameaça que 

deve ser neutralizada através de medidas mais severas e políticas repressivas mais eficientes. 

Nas palavras de Gabriel Anitua: 

O fato que se fala tanto em “gerência” significa que a penologia de princípios do 
século XXI não pretende castigar, ética ou juridicamente, nem reeducar ou reabilitar, 
nem tampouco eliminar a delinqüência no futuro, mas simplesmente torná-la tratável 
ou tolerável. O sistema penal adquire uma função gerencial, já que se converte no 
mecanismo de gestão daqueles grupos de risco, através de instrumento que vão 
desde o confinamento em cárcere de simples custódia, até sistemas de 
monitoramento eletrônico, novas formas de vigilância, impedimentos físicos etc362. 

 

O risco da multidão supostamente perigosa trará, para o discurso do controle oficial, o 

hiperdimensionamento do medo, através do sentimento de insegurança provocado pela 

presença quase que permanente dos condenados da metrópole363, seja nas ruas, nas praças, 

nos parques, ou nas periferias. O medo trará junto o discurso do recrudescimento das medidas, 

sejam penais ou socioeducativas, da vigilância e contenção dos indivíduos e grupos perigosos, 

da busca pela paz social através da gerência da multidão miserável. O crescimento 

generalizado do Estado repressor, juntamente com a redução das garantias penais e 

processuais, garantiu um importante elemento para o apogeu do chamado governo da 

insegurança social364, que, através da difusão de estigmas que impõe o medo a uma 

determinada parcela da população, conseguiu, aos poucos, consolidar a expansão do modelo 

de acumulação de capital e a diminuição das barreiras regulatórias dos Estados nacionais, 

encobrindo os problemas sociais provocados por esta nova ordem mundial.  

A periculosidade, hoje, está cada vez mais centrada na estratégia de defesa social 

contra determinados grupos, isolando-os preventivamente, e não como um componente 

interno da personalidade do sujeito, assim como pensavam os criminólogos positivistas como 

foi analisado no capítulo primeiro.  

 O declínio da doutrina da Segurança Nacional no Brasil foi acompanhado por uma 

nova forma de atuação do controle social sobre determinados indivíduos. Agora, o discurso 

dominante encara o narcotráfico como a mazela social a ser combatida através de uma guerra 

                                                           
362 ANITUA, Gabriel Ignacio. História dos pensamentos criminológicos. Rio de Janeiro: Revan: Instituto 
Carioca de Criminologia, 2008. p. 815-816. 
363 WACQUANT, Loïc. As duas Faces do Gueto. São Paulo: Boitempo, 2008. p. 107. 
364 Idem. Ibidem. p. 13. 
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genocida sobre o inimigo comum – o narcotraficante – representado essencialmente através 

da população jovem desempregada ou subempregada, que mora na periferia ou nas ruas das 

grandes metrópoles do país. É necessário, antes de tudo, como numa guerra, conter o risco e 

as ameaças da desordem social provocados pelo tráfico de entorpecentes, utilizando-se de 

todas as formas possíveis, sejam autoritárias ou não. Neste sentido, Carla Benitez afirma que 

agora no país, “os holofotes seletivos serão progressivamente voltados para as regiões 

pobres, num combate ao novo “inimigo interno””365. 

 Nesse sentido, o recrudescimento do aparato penal e a utilização da tutela repressiva 

tornaram-se extremamente perversos para determinadas populações, constituindo num novo 

tipo de autoritarismo com formas de atuação tão – ou mais – duras quanto no período 

ditatorial. É o que alguns autores, como Vera Malaguti, apontam como um novo tipo de 

autoritarismo através do sistema penal: “O econômico é tão perverso que desmoralizou as 

democracias representativas, construindo estatísticas de encarceramento, tortura e 

extermínio infinitamente superiores aos do período da ditadura militar no Brasil”366. 

Através do extermínio de supostos inimigos, reafirma-se o mito da resolução dos 

problemas tendo como essência o aumento da tutela policialesca, ocultando as reais 

necessidades do Estado. Não há o questionamento de que os próprios Estados latino-

americanos são os responsáveis pela maioria das violações de direitos das populações 

excluídas, como afirma Zaffaroni: 

Sem embargo, basta apenas refletir um momento para perceber que o maior número 
de mortes na América Latina é produzido pelas mesmas agências estatais, seja por 
ação ou omissão. A violência policial direta se traduz em milhares de mortes (não 
inferior a 20 mil anualmente, segundo dados otimistas), por execuções sem 
processo, seja por policiais ou por grupos de extermínio não diretamente políticos, 
aos quais devemos acrescentar as “mortes anunciadas”, as “ejemplarizadoras”, 
etc367. 

 

                                                           
365 MARTINS, Carla Benitez. Op. cit. p. 332. 
366 BATISTA, Vera Malaguti. A Funcionalidade do Processo de Criminalização na Gestão dos Desequilíbrios 
Gerados nas Formações Sociais do Capitalismo Pós-Industrial e Globalizado. In: KARAM, Maria Lúcia (org.). 
Globalização, Sistema Penal e Ameaças ao Estado Democrático de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
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 Vale a pena mencionar a reflexão feita por Vera Malaguti ao fazer uma analogia entre 

o sistema penal atual e o shopping center368, onde a população tida por sadia – os 

consumidores normais –, ganha o direito de permanecer dentro do padrão social. Já os 

consumidores impuros devem ser isolados e mantidos do lado de fora, dado seu grau de 

periculosidade. Há então, segundo a autora, uma diferenciação realizada pelo controle 

sociopenal através da relação entre os consumidores sadios e os consumidores falhos. Eis aqui 

a figura do homo sacer, matável a qualquer momento, assim como já foi trabalhado no 

primeiro capítulo. 

O controle do medo nas ruas da cidade dar-se-á nos dias de hoje, dentro dos 
princípios fundamentais da estética do shopping center: Os pobres, os consumidores 
falhos, seriam a síntese da sujeira autolocomotora, obstáculo à higiene, à limpeza e à 
ordem. Esses novos impuros dificultam o traçado das fronteiras e do 
ordenamento369.  

  

Nessa nova onda do autoritarismo, no qual é necessário aderir para não ser antiquado 

ou estigmatizado, não há formulações teóricas científicas sobre os inimigos ou sobre as 

funções da pena370. Tudo é encarado através do simplismo, onde opiniões técnicas ou 

criminológicas são encaradas com desprezo. O importante neste contexto é causar impacto e 

deflagrar o medo, através da sucessão contínua de casos e imagens de inimigos.    

Para essa nova diretriz autoritária é válida a preocupação de Wacquant ao afirmar que, 

diante das disparidades econômicas entre as classes, as políticas de segurança mais funestas, 

baseadas sob o lema da lei e da ordem são mais sedutoras371, pois aparecem como uma 

solução rápida e eficaz para a dizimação dos problemas das comunidades mais pobres. 

Apoiando-se no pensamento de Lúcia Karam372, houve nas últimas décadas um 

superdimensionamento sobre o narcotráfico, consolidando o chamado neoautoritarismo no 

campo do controle social. A década de 90 foi exemplar na criação das chamadas legislações 

de exceção no campo penal e processual, incorporando novos tipos penais e novos institutos 

processuais (delação premiada, regime disciplinar diferenciado, vedação de progressão de 
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regime, infiltração de policiais...) que incrementaram o rigor punitivo e o autoritarismo, como 

apontam os números de homicídios baseados em autos de resistência373. 

As mudanças estruturadas nas últimas décadas trouxeram para dentro do controle 

social a figura do jovem, na maioria das vezes adolescente, não-branco, morador da periferia, 

desempregado ou subempregado, como principal inimigo a ser combalido, isolado ou 

exterminado. A figura da população jovem supérflua para a sociedade de consumo, e, por isso 

mesmo, constituindo-se no excesso374 abordado Alessandro de Giorgi, torna-se, ao mesmo 

tempo, a maior vítima por falta de oportunidades e de políticas sociais, e a maior responsável 

pelo incremento das políticas de segurança pública. Nos últimos anos, segundo o Mapa da 

Violência de 2011 publicado pelo Instituto Sangali e o Ministério da Justiça375, a taxa global 

de mortalidade da população brasileira caiu de 633 em 100 habitantes, em 1980, para 568 em 

2004, no entanto, a taxa de mortalidade juvenil (de pessoas entre 15 a 24 anos) aumentou de 

128, em 1980, para 133 a cada 100 mil jovens, em 2008. A maior fatia está relacionada ao 

número de homicídios, que corresponde a 39,7% do total de fatores que levaram à morte de 

algum jovem, enquanto na população não jovem este número não ultrapassa 1,8%. O excesso 

composto pelos consumidores falhos são os que mais sofrem em relação ao aumento do 

aparato repressivo estatal e à grande falha nas políticas sociais376. 

                                                           
373 “Valendo-se do mistério e da fantasia que cercam as substâncias tornadas ilícitas, do superdimensionamento 
das eventuais repercussões negativas da disseminação de suas oferta e demanda, de apressadas ou mesmo 
falsas informações, de palavras ocas, de significado desvirtuado ou indefinido, mas plenas de carga emocional, 
como ‘narcotráfico’ ou ‘crime organizado’, que são repetidas e interiorizadas, para expressar algo misteriosos 
e poderoso, a ser enfrentado não importa com que meios, o Estado máximo, vigilante e onipresente atende, com 
as drogas qualificados de ilícitas, à necessidade pós-moderna de criação de novos inimigos e fantasmas, que, 
como as bruxas e hereges de outrora, comovendo e assustando, ensejam a busca dos rigores da repressão, da 
maior intervenção do sistema penal”. Idem. Ibidem. p. 134. 
374 GIORGI, Alessandro de. Op. cit. p. 83.  
375 “Se na população não jovem só 1,8% dos óbitos são causados por homicídios, entre os jovens, os homicídios 
são responsáveis por 39,7% das mortes. Mas essas são as médias nacionais. Em alguns estados, como Alagoas, 
Bahia, Pernambuco, Espírito Santo e Distrito Federal, mais da metade das mortes de jovens foi provocada por 
homicídio (mapa da v. p. 18). A taxa global de mortalidade da população brasileira caiu de 633 em 100 mil 
habitantes, em 1980, para 568, em 2004, fato bem evidente na no aumento da expectativa de vida da população, 
um dos índices cuja progressiva melhora possibilitou singificativos avanços no Índice de Desenvolvimento 
Humano – IDH dos últimos anos. Apesar desses ganhos gerais, a taxa de mortalidade juvenil manteve-se 
praticamente inalterada ao longo do período, e só teve um leve aumento, passando de 128, em 1980, para 133 a 
cada 100 mil jovens, em 2008”. WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2011: os jovens do Brasil. 
Brasília: Ministério da Justiça. São Paulo: Instituto Sangari, 2011. p. 17. 
376 “Ainda em relação ao número de homicídios, levantamento feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro 
(MPRJ) aponta que a Polícia carioca deixou de esclarecer 60 mil homicídios nos últimos 10 anos, muitos destes 
ligados aos chamados “autos de resistência” (quando um agente de segurança pública comete um homicídio em 
legítima defesa, causa de exclusão da ilicitude do delito, segundo o Código Penal). De acordo com o Instituto de 
Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ), entre 2009 e o primeiro trimestre de 2011, 2.071 pessoas foram 
mortas com fundamento nos autos de resistência376, uma média de mais de 76 mortes por mês. Outro relatório 
formulado por organizações como a Anistia Internacional relata que, entre 1995 até o primeiro semestre de 
2005, 3203 casos de homicídios praticados por policiais militares e civis foram registrados pela Ouvidoria da 
Polícia do Estado de São Paulo naquele estado”. Cf: 
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Apesar do avanço significativo no enfrentamento à miséria nos últimos anos em 

virtude do atendimento e da prestação de benefícios e serviços assistenciais para a população 

que mais necessitava, tais prestações estatais não foram responsáveis por colocar em cheque o 

problema da manutenção de desigualdade social do país377, que ainda é uma das maiores do 

mundo378. Esta situação desigual irá refletir no sistema de controle punitivo, dado que está 

predisposto a selecionar determinados sujeitos, principalmente jovens pobres da periferia das 

grandes cidades.  

Neste sentido, cumpre relacionar, no paradigma atual, o aumento da repressão sobre os 

supostos viciados, ameaçadores à ordem social, da localidade conhecida como “Cracolândia”, 

no centro de São Paulo379. Este é apenas um caso no decorrer desta história recente 

envolvendo a limpeza étnica de populações pobres, supostamente ligadas ao consumo ou 

tráfico de drogas, de locais estratégicos, por representarem possíveis ameaças. A presença 

daquele inimigo representa um delito que deve ser repelido de forma mais eficiente possível 

para locais onde não possam mais representar perigo – contenção e exclusão social destas 

populações –. Em Fortaleza, também ocorreram casos de expulsão de moradores de rua, que 

ocupavam espaços públicos no centro da cidade sob um dos argumentos de consumo e tráfico 

de drogas consideradas ilícitas380. Aqui, assim como reflete Carlos Nicodemos, não se leva 

em conta o abandono social, assim como se afirma no discurso social, afinal, o que se quer é 

retirar do convívio social e não “integrar” socialmente. O que se realmente afirma é a 

necessidade de se retirar das ruas a ameaça que os adolescentes indesejados representam para 

a sociedade381.  

No Rio de Janeiro, a necessidade de intervenção sobre locais estratégicos – as favelas 

de alguns morros cariocas – para expulsão dos comandantes do tráfico e instalação de 

Unidades de Polícia Pacificadora (UPP’s) – espécie de policiamento ostensivo dentro das 

                                                                                                                                                                                     
<http://www.observatoriodefavelas.org.br/observatoriodefavelas/noticias/mostraNoticia.php?id_content=1071 e 
http://www.ovp-sp.org/relatorio_dossie_penademorte.pdf>.  
377 MENDEZ, Emílio Garcia. Evolução Histórica do Direito da Infância e Juventude. In: ILANUD. Op. cit. p. 
15. 
378 O Brasil atualmente ocupa a posição de nº 84 dentre 187 países.  
379 Cf.: Operação na Cracolândia. O Estado de São Paulo. São Paulo, 14 de Fevereiro de 2012. Disponível em: 
<http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,operacao-na-cracolandia,o,operacao-na-cracolandia-
,835618,0.htm>.  Acesso em: 19 mar. de 2012. Expulsos da Cracolândia se Espalham pelo Centro. Diário de 
São Paulo. São Paulo, 4 de Janeiro de 2012. Disponível em: 
<http://www.diariosp.com.br/noticia/detalhe/9017/Expulsos+da+Cracolandia+se+espalham+pelo+Centro>. 
Acesso em 19 mar. de 2012.  
380 Cf.: Prefeitura Retira os Moradores da Praça. Diário do Nordeste. Fortaleza, 10 de Fevereiro de 2011. 
Disponível em: <http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=931278>. Acesso em: 19 mar. 2012. 
381 NICODEMOS, Carlos. A Natureza do Sistema de Reponsabilização do Adolescente Autor de Ato 
Infracional. In: ILANUD. Op. cit. p. 68. 
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favelas – trouxe à baila a intervenção repressiva – chamada de ocupação – com ajuda das 

Forças Armadas, força atuante em momentos de exceção, reafirmando o trato autoritário por 

parte do Estado na resolução de conflitos envolvendo o uso ou o comércio de drogas 

consideradas ilícitas pela população mais pobre382.      

O que se percebe, sobretudo, é o fortalecimento de estigmas contra as populações 

pobres e sua suposta ligação, quase forçada, com drogas ilícitas, enfatizando a necessidade da 

intervenção repressiva do Estado. Já para as populações ricas aplica-se o estereótipo médico, a 

necessidade do tratamento em clínicas privadas para a desintoxicação. Nessa perspectiva, vê-

se que a intervenção do controle social repressivo sobre a população envolvida com as drogas 

está relacionada à posição social em que ocupa aquele indivíduo e não sobre o suposto 

aumento da criminalidade diante da demanda envolvendo drogas. 

Apesar de não ser o foco deste trabalho, é necessário trazer à tona que o debate sobre a 

questão das drogas ilícitas não pode ser levado às vias da demonização, tratando-o como mal 

a ser abolido e os vendedores estereotipados – os traficantes pobres – como inimigos a serem 

combatidos de todos os meios possíveis383. No entanto, não se pode esquecer que há uma 

esquizofrenia num discurso que, ao mesmo tempo, prega a dizimação dos traficantes e 

consumidores pobres e fortalece a necessidade de tratamento para os consumidores de classe 

média e alta, tratando estes últimos como reféns de um problema bem distante deles. Além 

disto, deve se ter em vista a relação entre o aumento do consumo de drogas consideradas 

“socializáveis” com a diminuição da qualidade de vida da população em geral – stress, pânico 

e o alívio dos problemas relacionados ao trabalho e à família –. Não é à toa que medicamentos 

antidepressivos estão na lista dos mais vendidos do mundo e o Brasil como um dos países que 

mais consomem estes produtos384.  

Realçando aquilo que fala Carla Benitez no seu trabalho, as principais drogas de hoje 

estão umbilicalmente ligadas aos problemas da atual conjuntura socioeconômica. Assim, “não 

se trata mais tão somente de uma opção de vida, de um estilo, como em décadas passadas. 

                                                           
382 Cf.: Especial Segurança Pública e Direitos Humanos. Caros Amigos.  Disponível em: 
<http://carosamigos.terra.com.br/index2/index.php/noticias/1294-seguranca-publica-e-direitos-humanos>. 
Acesso em: 19 mar. 2012.  
383 BATISTA, Vera Malaguti. Op. cit. p. 35. 
384 Cf.: Antidepressivos estão entre os remédios mais consumidos no Brasil. Correio Brasiliense. 20 de janeiro 
de 2012. Disponível em: <http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2012/01/20/ 
interna_brasil,287041/antidepressivos-estao-entre-remedios-mais-consumidos-no-brasil.shtml>. Acesso em: 19 
mar. de 2012.  
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Olhando para a sociedade como um todo, a droga parece assumir essa feição de instrumento 

de alívio da consciência”385.  

É o que se pode falar, por exemplo, da cocaína, droga ligada aos consumidores de 

classes média e alta, aos jovens empresários, aos executivos da bolsa de valores386, sobre a 

qual controle social oficial constrói um arsenal jurídico e ideológico de demonização e, ao 

mesmo tempo, estimula a produção, comercialização e circulação desta mercadoria tão cara à 

nova ordem econômica387. Bem como o crack, droga ligada à população pobre, sem 

perspectivas nenhuma, ao desmantelamento do aparato Estatal e às políticas públicas, que 

deve ser repreendida através de políticas de limpeza social e étnica, expulsão e internação 

compulsória dos possíveis viciados. 

Não obstante, hoje se apregoa a necessidade de internação compulsória, realizada pelo 

Poder Judiciário, dos viciados, tanto dos menores de 18 anos quanto dos maiores. Os 

argumentos mais usuais invocam a necessidade de internação involuntária daqueles que não 

tem capacidade de discernir, pelo vício e o completo estado de sujeição às drogas, bem como 

a possibilidade – perigo – de futuros delitos para manter o vício388. Mais uma vez os 

estereótipos pessoais – ameaça imanente das populações estigmatizadas – conduzem à receita 

de seletividade usual através de medidas que mais se assemelham às medidas de segurança, 

ou às medidas de internação dos jovens abandonados ou vadios, presentes no início do século 

passado. É necessário expor que esta pesquisa defende a necessidade de clínicas de 

reabilitação especificadamente para jovens, mas enfatiza que as mesmas devem ser 

acompanhadas de políticas públicas efetivas e prioritárias, tendo sempre em mente a condição 

de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, e não objeto de uma novel intervenção 

involuntária – melhor seria chamar de autoritária. No entanto, é sabido que a internação 

compulsória não é nada mais que outro instrumento de contenção de uma população há muito 

chamada de ameaçadora, com ajuda, mais uma vez, do discurso da necessidade de 

intervenção para crianças e adolescentes tendo como base a proteção para o seu próprio bem. 

Nota-se, neste sentido, que a aplicação desta medida, de forma involuntária, é mais um flanco 

de ataque das instituições oficiais, com fundamento na doutrina da situação irregular, para a 

seletividade e contenção de crianças e adolescentes pertencentes ao subproletariado. Este 

                                                           
385 MARTINS, Carla Benitez. Op. cit. p. 378.  
386 BATISTA, Vera Malaguti. Op. cit. p. 101. 
387 Idem. Ibidem. p. 82. 
388 Cf.: CAMILA, Carla. Adolescentes infratores: 70% liberados para medidas socioeducativas. Diário do 
Nordeste. Fortaleza, p. 10. 25 Out. de 2011.  
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trabalho analisará um pouco mais detidamente a internação compulsória na justiça da infância 

e juventude no quarto capítulo.  

O discurso do controle social através de medidas de prevenção contra populações de 

risco trouxe consigo novos paradigmas para a disputa dentro do campo jurídico, mais 

precisamente, dentro da dogmática tanto do Direito Penal quanto da Justiça Juvenil no tocante 

à apuração do ato infracional, que passou a conviver de forma mais ativa com o controle da 

periculosidade abstrata. Os discursos na jurisprudência e na doutrina passaram a fortalecer o 

mito dos supostos indivíduos perigosos, bem como que as chamadas tutelas provisórias 

(internação provisória para adolescentes, prisões cautelares para adultos) passassem da 

exceção para a regra. Há, nessa perspectiva, o fortalecimento do desvalor da figura do agente 

em detrimento do desvalor da ação que porventura possa ter feito. Princípios que em tese 

poderiam limitar o agir estatal, como o da lesividade e o da ofensividade, são deixados de 

lado em virtude da necessidade de agir eficazmente contra um suposto inimigo, que deve ser 

perseguido, excluído, ou até exterminado. 

Neste sentido, é válido o pensamento de Vera Malguti na sua pesquisa sobre drogas e 

juventude pobre no judiciário do Rio de Janeiro, ao afirmar que “o que determina a 

institucionalização não é a droga ou a infração em si, mas as condições materiais de 

existência e a etnia dos adolescentes envolvidos”389. 

No Brasil, a população carcerária passou de 148 mil em 1995 para quase 500 mil no 

final de 2010, segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN)390, 

crescendo numa taxa alarmante de quase 150% em 15  anos391. Ainda segundo o DEPEN, em 

2010, mais de 28% dos presos estão entre a faixa etária entre 20 e 24 anos, representando a 

maior faixa etária encarcerada no país392.  

As diversas representações presentes no imaginário social sobre os indivíduos 

perigosos, bem como a políticas implementadas pelo Estado na área criminal nas últimas 

décadas irão influenciar de sobremaneira a atividade do Poder Judiciário, principalmente no 

tocante à atuação na seara da infância e adolescência brasileira, sobretudo nos procedimentos 

de apuração do ato infracional, no qual o discurso recentemente implantado pela doutrina da 

                                                           
389 BATISTA, Vera Malaguti. Op. cit. p. 111. 
390 Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/depen/data/Pages/MJC4D50EDBPTBRNN.htm>. Acesso em: 19 
mar. de 2012. 
391 Disponível em: <http://www.expressomt.com.br/noticia.asp?cod=95200&codDep=2>. Acesso em: 19 mar. de 
2012. 
392 Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/depen/data/Pages/MJC4D50EDBPTBRNN.htm>. Acesso em: 19 
mar. de 2012. 
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proteção integral advinda pelo ECA apresenta-se mais sensível a mudanças arbitrárias393. 

Segundo o Ministério da Justiça, em relação aos adolescentes que cumprem medidas 

socioeducativas em meio fechado (internação, semiliberdade e internação provisória), o 

número saltou de pouco mais de 4 mil em 1996 para quase 17 mil no final de 2009, 

registrando um crescimento de mais de 425% em 13 anos394.   

A criminalização secundária, assim como estabelece o paradigma crimininológico 

crítico, representada pela atuação das agências de persecução, apuração e julgamento – o 

controle social oficial –, é influenciada pelas relações socioeconômicas, na qual se encaixam 

também as disputas simbólicas sobre os papéis de crianças e adolescentes, estabelecidas nas 

últimas décadas. No tocante à seara infanto-juvenil, a situação ainda é mais alarmante, pois a 

seletividade histórica dos organismos tutelares em relação a determinados grupos ainda 

influencia drasticamente tal situação. A superexposição da figura do adolescente e a criação 

de uma guerra contra o narcotráfico trouxe o incremento no número de imposição das 

chamadas medidas socioeducativas, sobretudo as de privação de liberdade nestas últimas 

décadas, acompanhada por um discurso jurídico cada vez mais repressivo e menos garantista, 

apesar do avanço legislativo impulsionado pelo ECA. Na perspectiva de Vera Batista: “O 

inimigo, antes circunscrito a um pequeno grupo, se multiplicou nos bairros pobres, na figura 

do jovem traficante”395.    

O longo histórico representado pelas antigas legislações menos garantistas e mais 

autoritárias que tutelavam a infância e a adolescência ainda está presente no imaginário 

coletivo dos atores do sistema de justiça. No discurso ainda está presente terminologias 

autoritárias, como o melhor interesse do menor, a vida entregue à criminalidade, a perversão 

moral e a periculosidade imanente. Apesar de mudanças estruturais, o Estatuto acaba 

apresentando pontos de sensibilidade que favorecem estas, dentre outras, terminologias 

discursivas responsáveis pela seleção estereotipadas de determinados indivíduos. 

Carla Benitez também afirma neste sentido: 

As previsões relativas ao adolescente que comete um ato infracional e as medidas a 
ele reservadas são o ponto mais fraco do Estatuto, no qual se desvela certa herança 
menorista, escapa certo aspecto punitivo e dá margem à perpetuação de respostas 
“docilizadoras” à juventude popular. Nesse sentido, acaba por não negar o papel 
histórico de educação para a conformidade396. 

                                                           
393 BARATTA, Alessandro. Prefácio do Livro Difíceis Ganhos Fáceis. In: BATISTA, Vera Malaguti. Op. Cit. 
p. 30. 
394 Disponível em: <http://www.sedh.gov.br/clientes/sedh/sedh/spdca>. Acesso em: 19 mar. de 2012. 
395 BATISTA, Vera Malaguti. Op. cit. p. 40. 
396 MARTINS, Carla Benitez. Op. cit. p. 367. 
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Não obstante, as representações seletivas da adolescência preferencialmente pobre vão 

encontrar sua efervescência através da atual guinada do controle social, ganhando também um 

ponto essencial de apoio através dos locais sensíveis apresentados pelo Estatuto. São através 

destes pontos que o controle social encontra sua brecha para atuar ainda de forma mais 

autoritária e excludente397. O estudo destes pontos sensíveis, ou falhas interligadas às 

doutrinas menoristas, conduz para a necessidade de analisar o procedimento de apuração do 

ato infracional dentro do paradigma das criminologias críticas, isto é, situando-o dentro do 

contexto socioeconômico, e das disputas simbólicas traçadas no dia-a-dia, onde está inserido 

o próprio controle social, e não através do olhar idealista que, infelizmente, boa parte dos 

estudiosos da área se dispõe somente a trabalhar. A análise do próximo capítulo tratará, 

também, de fazer uma crítica construtiva destas tentativas de neutralizar o Estatuto, deixando 

de compreendê-lo como um produto que pode, em alguns dispositivos, dar sobrevivência às 

teorias segregacionistas do menorismo.  

Neste sentido, aponta Carla Benitez: 

As previsões relativas ao adolescente que comete um ato infracional e as medidas a 
ele reservadas são o ponto mais fraco do Estatuto, no qual se desvela certa herança 
menorista, escapa certo aspecto punitivo e dá margem à perpetuação de respostas 
“docilizadoras” à juventude popular. Nesse sentido, acaba por não negar o papel 
histórico de educação para a conformidade398. 

 

Antes de tudo, é necessário analisar aquilo que o Estatuto traz de importante para o 

freio das teorias consideradas autoritárias, tendo como base uma política criminal que respeite 

o adolescente como sujeito de direitos e a redução dos efeitos negativos das medidas 

socioeducativas, principalmente as de restrição de liberdade. 

Assim, apesar de o ECA ser um instrumento importante que tratou de afastar boa parte 

das atuações anteriores, infelizmente apresenta problemas que, indiscutivelmente, levam e 

continuam levando à condição de não-sujeito jovens que são selecionados a partir de seus 

comportamentos estigmatizados, com uma atuação essencialmente desrespeitosa e arbitrária 

por parte dos órgãos do sistema de justiça da infância e adolescência. Não obstante, há a 

necessidade de defesa de uma política criminal capaz de reduzir os efeitos danosos das 

                                                           
397 “O que seria possível afirmar é que a Justiça Juvenil mantém uma característica que perpassa os dois 
modelos: é um instrumento de controle da população pobre e, infelizmente, não é eminentemente pedagógica”. 
Idem. Ibidem. p. 382. 
398 Idem. Ibidem. p. 367. 
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medidas socioeducativas sem, contudo, implicar a diminuição das garantias infanto-juvenis e, 

tampouco, a necessidade de apontar para políticas sociais que cada vez mais consigam reduzir 

as desigualdades sociais impostas pelo atual modelo de capitalismo. 
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3. O PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO SOB UMA PERSPECTIVA CRÍTICA: 

OS CAMINHOS PARA UMA POLÍTICA CRIMINAL ALTERNATIVA 

 

“Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo. 
E examinai, sobretudo, o que parece habitual. 

Suplicamos expressamente:  
não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, 

 pois em tempo de desordem sangrenta, 
de confusão organizada,  

de arbitrariedade consciente, 
de humanidade desumanizada, 

nada deve parecer normal 
nada deve parecer impossível de mudar”. 

 
(Nada é Impossível de Mudar – Bertolt Brecht) 

 

 

3.1. Introdução 

Analisados os papéis desempenhados por crianças e adolescentes ao longo da história 

e a influência das representações presentes no imaginário social nas legislações infanto-

juvenis, bem como a criação de um novo estigma social, a categoria de inimigo, 

principalmente para jovens pertencentes às classes mais baixas moradores das periferias das 

grandes cidades brasileiras, perpassa-se agora para a necessidade de investigar mais 

detidamente o processo de apuração do ato infracional e de aplicação de medidas 

socioeducativas impetrado pelo ECA, quais as principais ideias e quais as principais disputas 

envolvendo as compreensões politico-ideológicas sobre a intervenção estatal dos 

comportamentos indesejados dos adolescentes em especial. 

 Antes da aprovação do Estatuto, os modelos anteriores de responsabilização 

específica de crianças e adolescentes tinham características essencialmente tutelares, ligados 

principalmente à contenção de sujeitos com comportamentos ou personalidades anormais 

(vadios, abandonados e delinquentes), como foi esboçado no capítulo anterior. O juiz não 

julgava um adolescente culpado pelo seu suposto ato irregular, mas sim declarava – 

reconhecia – sua suposta situação irregular399. O ato, então, era apenas uma consequência de 

                                                           
399 “A declaração de situação irregular tanto pode derivar de sua conduta pessoal (caso de infrações por ele 
praticadas ou de desvio de conduta), como da família (maus-tratos) ou da própria sociedade (abandono). 
Haveria uma situação irregular, uma “moléstia social”, sem distinguir, com clareza, situações decorrentes da 
conduta do jovem ou daqueles que o cercam”. SARAIVA, João Batista Costa. Adolescente em Conflito com a 
Lei: da indiferença à proteção integral: uma abordagem sobre a responsabilidade penal juvenil. 2 ed. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 48. 
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sua personalidade perversa, que deveria ser submetida a um tratamento – reeducação tutelar – 

para ser curada através de uma espécie de medida de segurança. Assim, como foi visto no 

capítulo anterior, a criminologia positivista exercia, e ainda exerce, um grande poder na 

justiça infanto-juvenil, trabalhando seus determinismos de forma arbitrária e desrespeitosa 

para com a singularidade de crianças e adolescentes.   

 Os debates atuais sobre o processo de responsabilização de crianças e adolescente, a 

famigerada natureza das medidas socioeducativas e os limites e possibilidades da intervenção 

estatal sobre os indivíduos menores de 18 anos ainda atraem os inúmeros problemas 

pertencentes à antiga Justiça Menoril (Código de Menores de 27 e de 79), bem como acabam 

por ter pouca aplicabilidade prática e pouco senso crítico400. Há, portanto, a necessidade de 

intervir, de maneira crítica, com auxílio da teoria materialista da criminologia e com o aporte 

histórico-simbólico efetuado nos capítulos antecessores, sobre o processo de apuração do ato 

infracional e de aplicação das medidas, entendendo suas minúcias e apontando para um 

caminho alternativo, com a necessidade de garantir a efetivação dos direitos fundamentais 

infanto-juvenis previstos tanto na Constituição quanto na normativa internacional (CIDC) e, 

principalmente, redução da intervenção repressiva do Estado sobre a questão infracional.  

 É salutar, contudo, defender, inicialmente, assim como perfaz Emílio Mendez, a 

existência de uma crise de interpretação do Estatuto da Criança e do Adolescente, e que esta 

crise tem como base questões de fundo histórico, político e cultural – encaixa-se aqui também 

as disputas ideológicas sobre as representações infanto-juvenis no campo jurídico – em 

conjunto com a crise de implementação do Estatuto, principalmente das chamadas políticas 

sociais401. Importante desde já expor também que a crise de interpretação é intensificada pelos 

dispositivos sensíveis presentes no Estatuto na parte de apuração do ato infracional e de 

aplicação das medidas socioeducativas, o que contribui para atuação autoritária do controle 

social infanto-juvenil.       

 O processo de apuração do ato infracional e a aplicação das medidas socioeducativas 

devem ser, portanto, compreendidos dentro das características já estudadas sobre o controle 

social nos capítulos anteriores. A negação do Estatuto como fruto de uma disputa ideológica 

sobre diversas concepções do imaginário infanto-juvenil e sobre o controle social punitivo irá 

levar a um idealismo simplista, sempre relacionando a denominações de caráter vago e 

                                                           
400 NETO, Wanderlino Nogueira. Posicionamento. In: ANCED. Justiça Juvenil: A visão da ANCED sobre 
seus conceitos e práticas, na perspectiva dos Direitos Humanos. São Paulo: ANCED, 2007. p. 39. 
401 MENDEZ, Emílio Garcia. Evolução Histórica do Direito da Infância e Juventude. In: ILANUD. Op. cit. p. 
15-16. 
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ambíguo como o legislador quis isso, necessidade imperiosa, homem médio (criança e 

adolescente médio), ou, pior, invocar a legislação infanto-juvenil na perspectiva da 

neutralidade, como sendo o fruto do consenso social (ideal) entre os cidadãos e que qualquer 

interpretação, baseada em suas prescrições, viria no sentido do melhor interesse infanto-

juvenil. Assim, há de ser reconhecer que o Estatuto não é completo e que apresenta pontos 

sensíveis, ou falhas, que podem importar num controle social mais repressivo e seletivo que o 

para adultos, como será analisado posteriormente no próximo capítulo.   

 É bem verdade, assim como expressa Wanderlino Neto, que participou dos debates 

acerca da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que houve, a partir da concepção 

da CIDC e do ECA, a necessidade de criação de uma justiça especializada que substituísse as 

concepções e os institutos da antiga justiça de menores402, esta com características 

extremamente seletivas e tutelares. No entanto, continua viva, em boa parte do imaginário dos 

agentes responsáveis pelo controle social, a etapa da situação irregular, intensificada pela 

nova doutrina da lei e ordem, da expansão do controle punitivo e, de forma mais cruel, da 

centralidade da figura do inimigo no jovem do contexto urbano brasileiro. Estas considerações 

não podem ser deixadas de lado ao se trabalhar com o processo de apuração do ato e de 

responsabilização de adolescentes acusados de cometer algum ato infracional. Os simplismos 

idealistas devem ser revelados, bem como há a necessidade de construção de uma política 

criminal403 capaz de reverter a atual estratégia do controle punitivo.  

 Nesta seara, o art. 40 da CIDC vai estabelecer direitos e garantias404 importantes para 

crianças e adolescentes acusados de violar uma lei penal, apontando para a necessidade de os 

                                                           
402 NETO, Wanderlino Nogueira. Posicionamento. In: ANCED. Op. cit. p. 39. 
403 A terminologia política criminal não tem como enfoque somente o crime. Ela trabalha em consideração a 
redução dos efeitos nocivos provocados pelo controle social geral, e não somente os aspectos criminais, 
invocando, assim, o sistema de controle punitivo como um todo. Cf. BARATTA, Alessandro. Op. cit. p. 201. 
404 “Art. 40. 1. Os Estados Partes reconhecem o direito de toda criança a quem se alegue ter infringido as leis 
penais ou a quem se acuse ou declare culpada de ter infringido as leis penais de ser tratada de modo a 
promover e estimular seu sentido de dignidade e de valor e a fortalecer o respeito da criança pelos direitos 
humanos e pelas liberdades fundamentais de terceiros, levando em consideração a idade da criança e a 
importância de se estimular sua reintegração e seu desempenho construtivo na sociedade. 2. Nesse sentido, e de 
acordo com as disposições pertinentes dos instrumentos internacionais, os Estados Partes assegurarão, em 
particular: a) que não se alegue que nenhuma criança tenha infringido as leis penais, nem se acuse ou declare 
culpada nenhuma criança de ter infringido essas leis, por atos ou omissões que não eram proibidos pela 
legislação nacional ou pelo direito internacional no momento em que foram cometidos; b) que toda criança de 
quem se alegue ter infringido as leis penais ou a quem se acuse de ter infringido essas leis goze, pelo menos, das 
seguintes garantias: i) ser considerada inocente enquanto não for comprovada sua culpabilidade conforme a 
lei; ii) ser informada sem demora e diretamente ou, quando for o caso, por intermédio de seus pais ou de seus 
representantes legais, das acusações que pesam contra ela, e dispor de assistência jurídica ou outro tipo de 
assistência apropriada para a preparação e apresentação de sua defesa; iii) ter a causa decidida sem demora 
por autoridade ou órgão judicial competente, independente e imparcial, em audiência justa conforme a lei, com 
assistência jurídica ou outra assistência e, a não ser que seja considerado contrário aos melhores interesses da 
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Estados levarem em consideração, no momento de apuração ou de aplicação de alguma 

sanção, a idade da criança (ou do adolescente) e a importância do estímulo à sua reintegração 

e ao seu desempenho construtivo na sociedade. Para isto, os Estados devem se nortear 

inicialmente pelo princípio da legalidade com base normativa penal, logicamente vinculada 

aos imperativos principiológicos constitucionais, existente no país. Assim, prescreve a CIDC, 

no art. 40, ponto nº. 2, a proibição de alegação, acusação ou declaração de alguma criança (no 

caso do Brasil, crianças e adolescentes) de ter infringido alguma lei penal (culpada) sem que 

tal previsão não esteja elencada na lei penal daquele país. Vejamos:  

Art. 40. (...) 2. Nesse sentido, e de acordo com as disposições pertinentes dos 
instrumentos internacionais, os Estados Partes assegurarão, em particular: 

a) que não se alegue que nenhuma criança tenha infringido as leis penais, nem se 
acuse ou declare culpada nenhuma criança de ter infringido essas leis, por atos ou 
omissões que não eram proibidos pela legislação nacional ou pelo direito 
internacional no momento em que foram cometidos405. 

 

 Também está elencada na CIDC a necessidade de os Estados signatários promoverem 

“o estabelecimento de leis, procedimentos, autoridades e instituições específicas para as 

crianças de quem se alegue ter infringido as leis penais ou que sejam acusadas ou declaradas 

culpadas de tê-las infringido”406. Constitui-se, portanto, a imprescindibilidade de criação de 

uma justiça especializada baseada na questão da legalidade, e não mais nas supostas 

necessidades tutelares baseadas na situação irregular. 

 Lógico que o art. 40 da CIDC deve estar coadunado com o princípio da proteção 

integral de crianças e adolescentes, considerando-os como sujeitos de direitos e não apenas 

como objeto de intervenção desmesurada por parte do Poder Judiciário. A criação de uma 

justiça especializada cujos contornos baseiam-se na proteção integral e nos princípios 

individuais contra a intervenção autoritária do Estado constitui-se numa etapa importante para 

a tentativa de superação do modelo tutelar e repressivo ainda presente no imaginário do 

controle social.  
                                                                                                                                                                                     
criança, levando em consideração especialmente sua idade ou situação e a de seus pais ou representantes 
legais; iv) não ser obrigada a testemunhar ou a se declarar culpada, e poder interrogar ou fazer com que sejam 
interrogadas as testemunhas de acusação bem como poder obter a participação e o interrogatório de 
testemunhas em sua defesa, em igualdade de condições; v) se for decidido que infringiu as leis penais, ter essa 
decisão e qualquer medida imposta em decorrência da mesma submetidas a revisão por autoridade ou órgão 
judicial superior competente, independente e imparcial, de acordo com a lei; vi) contar com a assistência 
gratuita de um intérprete caso a criança não compreenda ou fale o idioma utilizado; vii) ter plenamente 
respeitada sua vida privada durante todas as fases do processo”. BRASIL. Decreto n° 99.710, de 21 de 
novembro de 1990. Promulga a Convenção sobre os Direitos da Criança. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm>. Acesso em: 19 mar. de 2012. 
405 Idem. Ibidem.  
406 Idem. Ibidem. 
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 Neste sentido, perfaz-se um dos debates mais acalorados do Estatuto: quais seriam as 

características essenciais desta justiça especializada para menores de 18 anos. De um lado, 

seria uma justiça com princípios próprios e sem contornos de natureza penal: uma Justiça 

eminentemente Juvenil; de outro, um apêndice (ou um subsistema) da justiça penal, ligada, 

portanto, aos princípios do Direito Penal e Processual Penal: a Justiça Penal Juvenil. Este 

capítulo abordará e analisará este debate, apontando alternativas, com apoio dos teóricos 

críticos da criminologia, para fugir dos chamados sensos comuns teóricos presentes nas duas 

doutrinas, através de uma política criminal alternativa. 

 Antes de tudo, torna-se necessário compreender o ato infracional e suas características 

mais importantes, sem esquecer, por óbvio, de incluí-lo dentro do debate crítico da 

criminologia, evitando idealismos e convencionalismos que mais encobrem as reais funções 

do controle social do que apontam para alguma alternativa capaz de efetivar uma real 

mudança social. 

 

3.2. O Ato Infracional 

 

3.2.1. A Inimputabilidade, a Culpabilidade e a Responsabilidade   

  O ato infracional corresponde a uma importante etapa na seara infanto-juvenil 

protagonizada pelo Estatuto marcada pela tentativa de excluir definitivamente as 

características da antiga doutrina menorista, em que o ato importava menos do que a 

personalidade e a conduta social de crianças e adolescentes. A ideia básica trazida pelo Ato 

infracional é sua correspondência lógica da conduta de alguma criança ou adolescente com 

uma lei proibitiva na esfera penal. Neste sentido, o art. 103 perfaz: “Art. 103. Considera-se 

ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal”407. Não 

corresponderá, todavia, somente numa responsabilidade objetiva, constituída apenas da 

vinculação do ato à norma. Há de perquirir se houve vontade consciente de agir, como será 

analisado logo abaixo.  

                                                           
407 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. 
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  Tanto crianças e adolescentes podem cometer ato infracional, no entanto, para crianças 

há o chamado procedimento informal, em que o Conselho Tutelar, órgão não-jurisdicional408, 

será responsável por perquirir e aplicar as chamada medidas de proteção409, previstas no art. 

101 do ECA410, com exceção da colocação em família substituta e de inclusão em programas 

de acolhimento institucional e familiar411. As medidas de proteção não necessitam, em regra, 

de se recorrer a procedimentos judiciais, o que não necessariamente permite que o Conselho 

Tutelar aja com desrespeito aos Direitos Fundamentais de crianças e adolescentes.  

 Neste sentido, as medidas de proteção não teriam, pelo menos em tese, uma sanção 

pessoal para a criança que cometeu algum ato infracional, mas sim tentam prevenir que haja a 

violação de direitos para crianças. Inspirado no ponto nº. 3 do art. 40 da CIDC412, a intenção 

seria garantir o máximo de informalidade no controle sobre os atos infracionais praticados por 

crianças, aplicando as medidas de proteção em função da restauração e fortalecimento dos 

direitos infanto-juvenis que porventura estavam violados no momento da prática do ato 

infracional, como o direito à convivência familiar e comunitária e o direito à educação formal. 

 Esta informalidade, bem como a aplicação apenas das medidas de proteção, todavia, 

não impede que o controle informal implique casos de violação à integridade física e moral 

das crianças413. No entanto, esta pesquisa não irá adentrar nos meandros da atuação do 

controle sobre os atos infracionais praticados por crianças, apresentando características 

                                                           
408 “Art. 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela 
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei. (...)  Art. 136. 
São atribuições do Conselho Tutelar: I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 
e 105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII”; Idem. Ibidem. 
409 “Art. 105. Ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas previstas no art. 101”. Idem. 
Ibidem. 
410 “Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá 
determinar, dentre outras, as seguintes medidas: I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo 
de responsabilidade; II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; III - matrícula e freqüência 
obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental; IV - inclusão em programa comunitário ou 
oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente; V - requisição de tratamento médico, psicológico ou 
psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de 
auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; VII - acolhimento institucional; VIII - inclusão em 
programa de acolhimento familiar; IX - colocação em família substituta”. Idem. Ibidem.  
411 Que somente poderão ser aplicadas mediante decisão judicial. 
412 “Art. 40. 3. Os Estados Partes buscarão promover o estabelecimento de leis, procedimentos, autoridades e 
instituições específicas para as crianças de quem se alegue ter infringido as leis penais ou que sejam acusadas 
ou declaradas culpadas de tê-las infringido, e em particular: a) o estabelecimento de uma idade mínima antes 
da qual se presumirá que a criança não tem capacidade para infringir as leis penais; b) a adoção sempre que 
conveniente e desejável, de medidas para tratar dessas crianças sem recorrer a procedimentos judiciais, 
contando que sejam respeitados plenamente os direitos humanos e as garantias legais”. BRASIL. Decreto n° 
99.710, de 21 de novembro de 1990. Promulga a Convenção sobre os Direitos da Criança. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm>. Acesso em: 19 mar. de 2012. 
413 NICODEMOS, Carlos. A Natureza do Sistema de Reponsabilização do Adolescente Autor de Ato 
Infracional. In: ILANUD. Op. cit. p. 77. 
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especiais, como a informalidade, e no qual o caráter da culpabilidade – consciência da 

ilicitude – da conduta é bastante flexibilizado.      

 Já para os adolescentes, a apuração, condenação e aplicação da sanção serão realizadas 

por órgãos pertencentes ao chamado controle social formal (Polícia, Ministério Público e 

Poder Judiciário). As medidas aplicáveis terão a denominação de socioeducativas e estarão 

todas previstas – rol taxativo – no art. 112 do Estatuto: advertência, reparação do dano, 

prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação414. A 

taxatividade das medidas do art. 112 foi certamente um importante passo, já que antes, na 

doutrina da situação irregular, ao Magistrado era conferido o direito de impor qualquer 

medida tendo como base o melhor interesse do menor415. 

 Neste limiar, os procedimentos e as medidas aplicáveis a crianças e adolescentes 

diferem daqueles aplicáveis aos adultos, no sentido de que, com base nos princípios extraídos 

na Constituição e no Estatuto, existe uma política criminal diferenciada para a 

responsabilização de adultos, adolescentes e crianças. No entanto, eis aqui como foi dito um 

ponto de grande divergência entre os diversos setores infanto-juvenis: se o procedimento 

específico em relação aos atos infracionais estaria vinculado ao Direito Penal ou a um sistema 

de justiça especial: a Justiça Juvenil, fato que será analisado nos próximos tópicos. 

 A inimputabilidade para os menores de 18 anos, prevista constitucionalmente, 

consiste, portanto, nessa necessidade de uma política criminal diferenciada416 para a 

população infanto-juvenil em consideração à população adulta. A responsabilização 

estritamente prevista na legislação penal somente seria aplicável à população adulta, já para 

os adolescentes é reservada uma responsabilização especial417 pelos atos infracionais 

praticados, com procedimentos e medidas específicas, e que, no caso juvenil, seriam as 

chamadas medidas socioeducativas. 

                                                           
414 “Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as 
seguintes medidas: I - advertência; II - obrigação de reparar o dano; III - prestação de serviços à comunidade; 
IV - liberdade assistida; V - inserção em regime de semi-liberdade; VI - internação em estabelecimento 
educacional; VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI”. BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 
1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. 
415 Remete-se o leitor para o capítulo segundo desse trabalho. 
416 A própria exposição de motivos da lei 7.209/84, que instituiu a reforma do Código Penal aborda: “Manteve o 
Projeto a inimputabilidade penal ao menor de 18 anos. Trata-se de opção apoiada em critérios de Política 
Criminal. Os que preconizam a redução do limite, sob a justificativa da criminalidade crescente, que a cada dia 
recruta maior número de menores, não consideram a circunstância de que o menor, seja ainda incompleto, é 
naturalmente anti-social na medida em que não é socializado e instruído”. BRASIL. Lei 7.209, de 11 de Julho 
de 1984. Exposição de Motivos da Nova Parte Geral do Código Penal. In: GOMES, Luis Flávio (org.). 
Legislação Penal e Processual Penal. 13 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 
417 ROSA, Alexandre Morais da; LOPES, Ana Christina Brito. Op cit. p. 240-241. 
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 Desde já, cumpre romper com o pensamento de que a inimputabilidade estaria ligada à 

irresponsabilidade, no sentido de que não haveria um sistema de responsabilidade perante um 

ato considerado crime quando praticado por adolescentes. O que há, indubitavelmente, é uma 

responsabilização diferenciada, partindo-se da condição peculiar de desenvolvimento. No 

entendimento de Paulo Afonso de Paula, seria a “exclusão de consequências jurídicas de 

natureza penal”, não abrangendo, portanto, as penalidades previstas especificadamente nas 

legislações penais418. Para João Batista Saraiva, “a ideia de irresponsabilidade absoluta do 

menor (...) resulta da cultura tutelar, fundamento da Doutrina da Situação Irregular”419. 

A inimputabilidade de adolescentes também não deve estar associada à (in)capacidade 

volitiva ou mesmo (da ausência) de entendimento do caráter ilícito da conduta, como muitos 

autores erroneamente apontam420. Dentro da doutrina finalista, o conceito analítico do crime 

seria determinado por um ato típico, antijurídico e culpável, sendo que o elemento volitivo – 

vontade determinada e consciente sobre o ato que se está realizando – está dentro do tipo 

penal. Neste sentido, acolhe-se a teoria finalista, retirando, contudo, os aspectos estritamente 

penais do processo de responsabilização para adolescentes, como será refletido nos tópicos 

abaixo. Assim, o elemento subjetivo integra essencialmente o tipo penal. Seria o que alguns 

autores chamam de elemento subjetivo do tipo, em contraposição aos seus elementos 

objetivos, que descreveriam qual conduta deve ser punida. Neste sentido, Cirino dos Santos 

aponta: “a vontade consciente de realizar os elementos objetivos é retirada da culpabilidade 

para integrar a dimensão subjetiva do tipo legal, como dolo de tipo”421. A falta do dolo, na 

visão de Paulo Afonso de Paula, entendido como a vontade consciente, importaria a 

inexistência objetiva da infração422. 

O sistema de responsabilização diferenciado está baseado em critérios etários e não se 

confunde com o elemento típico da vontade ou mesmo da consciência da ilicitude, esta última 

ligada à questão da culpabilidade423. Nesse sentido discorda-se, por exemplo, do pensamento 

de Guilherme Nucci, ligado à corrente mais tradicionalista do Direito Penal em consideração 

à inimputabilidade: 

                                                           
418 PAULA, Paulo Afonso Garrido de. Ato Infracional e Natureza do Sistema de Responsabilização. In: 
ILANUD. Op. cit. p. 35. 
419 SARAIVA, João Batista Costa. Op. cit. p. 43. 
420 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado.  9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 
275-280. 
421 SANTOS, Juarez Cirino dos. A Moderna Teoria do Fato Punível. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 
2002. p. 34. 
422 PAULA, Paulo Afonso Garrido de. Ato Infracional e Natureza do Sistema de Responsabilização. In: 
ILANUD. Op. cit. p. 31. 
423 ROSA, Alexandre Morais da; LOPES, Ana Christina Brito. Op cit. p. 320. 
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Trata-se de adoção, nesse contexto, do critério puramente biológico, isto é, a lei 
penal, criou uma presunção absoluta de o menor de 18 anos, em face do 
desenvolvimento mental incompleto, não tem condições de compreender o caráter 
ilícito do que faz ou capacidade de determinar-se de acordo com esse 
entendimento424.  

 

 Tal posição pode levar ao extremo absurdo que fora antes o sistema de 

responsabilização infanto-juvenil, assim como aconteceu nos códigos penais do Império e do 

início da República, em que o critério biopsicológico – discernimento – era utilizado para 

auferir de determinado menor de 18 anos poderia ou não sofrer uma sanção penal. Existem 

propostas de Emenda à Constituição no Congresso Nacional prevendo a redução da 

maioridade penal aos 16 colocando como condição para a aplicação de sanções da esfera 

penal, entre os 16 e 18 anos, justamente a capacidade de discernimento do caráter ilícito do 

ato425. Ora, nesta situação, motivações deveras subjetivas como “vida entregue à 

criminalidade”, “insubordinação”, “não adaptação à vida em sociedade” voltariam à tona para 

designar quais adolescentes, por sua personalidade e seu comportamento perigoso, seriam 

efetivamente segregados, ou seja, quais seriam realmente os inimigos a serem combatidos 

pelos seus atos contrários à ordem material e simbólica forjada pelo sistema de controle 

punitivo. Já os adolescentes ligados à “boa vida familiar” ou à “boa educação” dificilmente 

teriam a capacidade de discernir o caráter ilícito do ato praticado, em razão de sua 

personalidade. Como aponta João Batista Saraiva, há, sobre determinados adolescentes pobres 

e/ou delinquentes, uma cobrança de uma postura adulta, em contrapartida de outros, que 

devem ser preservadas todas as características peculiares da idade426.  

                                                           
424 NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit. p. 275.  
425 A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 20/1999, de autoria do então Senador José Roberto Arruda, 
reduz a idade da inimputabilidade penal para o 16 anos, desde que comprovada a capacidade de discernimento 
intelectual e emocional do adolescente, sendo, desta forma, um enorme retrocesso na tentativa de se conferir 
atributos mais garantistas tanto à legislação penal para adultos quanto para adolescentes. Cf.: SENADO 
FEDERAL. PEC – Proposta de Emenda à Constituição, nº 20 de 1999. Altera o artigo 228 da Constituição 
Federal, reduzindo para 16 (dezesseis) anos a idade para imputabilidade penal. Autor: SENADOR - José 
Roberto Arruda e outro(s). Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=837>. Acesso em: 19 mar. de 2012.  
426 João Batista Saraiva aponta, por exemplo, o editorial do Jornal de grande circulação criticando duramente a 
Secretária do Menor do Estado de São Paulo, por causa de um grande motim na FEBEM em 1992, por haver se 
referido aos internos como meninos. “Falava o editorialista do equívoco desta linguagem, dizendo que havia 
delinquentes, do tipo de Mike Tyson, dentre os revoltosos, sugerindo que aquela seria uma linguagem 
paternalista, de utilização imprópria. Tangenciando a propriedade ou não da expressão utilizada, o fato é que 
aquele mesmo jornal, que tão duramente criticara a Secretária por tratar de meninos os adolescentes 
amotinados, estampavam manchetes, em suas páginas esportivas, saudando os Meninos de Ouro do Brasil, 
referindo-se à equipe olímpica de voleibol, que na época a todos vencia, com seus atletas de quase dois metros 
de estatura e todos com mais de dezoito anos de idade...” SARAIVA, João Batista Costa. Compêndio de 
Direito Penal Juvenil: adolescente e ato infracional. 3 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006.  p. 34. 
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 Ora, o sistema de responsabilização entre adultos e adolescentes difere-se 

essencialmente no processo e nas consequências das medidas aplicáveis, respeitando 

princípios específicos aplicáveis aos adolescentes na perspectiva de sua fase vivenciada. O 

elemento volitivo, ligado à questão da consciência atual do ato típico praticado no momento 

em que ocorre a prática o ato infracional, é condição de existência do próprio tipo penal 

praticado427. Não há ato típico sem se ter consciência atual de que se está realizando 

determinada conduta descrita num tipo penal (dolo específico), a não ser nos casos em que o 

tipo é punido por um ato culposo, mas, mesmo assim, a vontade estará presente, mesmo que 

não seja para praticar o ato típico. Do contrário a este posicionamento, estaria se 

responsabilizando alguém de forma objetiva, e, de acordo com João Batista Saraiva: “nosso 

sistema inadmite responsabilidade objetiva de crianças e adolescentes pela prática de um 

fato definido como crime, sob pena de negar-se a eficácia todo conjunto garantista inserido 

no próprio texto constitucional”428. 

 Quanto à questão da culpabilidade, entendida como a capacidade de, diante da 

circunstância fática, o sujeito entender o caráter ilegal da conduta429, Alexandre da Rosa e 

Ana Lopes apontam que “não há como dissociar a capacidade de culpabilidade de qualquer 

tipo de sanção que se venha a impor a alguém”430. Não há como comparar o adolescente a um 

deficiente mental, que age efetivamente sem o elemento volitivo431. As inimputabilidades 

entre um menor de 18 anos e um deficiente mental são completamente diferentes, inclusive 

previstas em artigos diferentes pelo Código Penal432. Além disto, a inimputabilidade infanto-

                                                           
427 “O componente intelectual do dolo consiste no conhecimento atual das circunstâncias de fato do tipo 
objetivo, como representação ou percepção real da ação típica: não basta uma consciência potencial, capaz de 
atualização, mas também não se exige uma consciência refletida, expressa pela verbalização (...). O componente 
volitivo do dolo (...) consiste na vontade (informada pelo conhecimento atual) de realizar o tipo objetivo de um 
crime. O verbo querer, empregado para exprimir a vontade humana, é um verbo auxiliar que necessita, sempre, 
de um verbo principal para explicitar seu conteúdo; neste caso o verbo querer deve ser completado com o verbo 
realizar (...)”. SANTOS, Juarez Cirino dos. A Moderna Teoria do Fato Punível. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos, 2002.  
428 SARAIVA, João Batista Costa. Adolescente em Conflito com a Lei: da indiferença à proteção integral: 
uma abordagem sobre a responsabilidade penal juvenil. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 
93 
429 “O componente de culpabilidade do fato punível é um juízo de reprovação sobre o sujeito que realiza um tipo 
de injusto, cujos fundamentos são a capacidade geral de compreender e de querer proibições ou mandados da 
norma jurídica (capacidade de culpabilidade), o conhecimento real ou possível da proibição concreta do tipo de 
injusto específico (consciência real ou potencial da antijuridicidade) e a normalidade das circunstâncias do fato 
(exigibilidade de comportamento diverso)”. SANTOS, Juarez Cirino dos. A Moderna Teoria do Fato Punível. 
2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2002. p. 203. 
430 ROSA, Alexandre Morais da; LOPES, Ana Christina Brito. Op cit. p. 324. 
431 FRASSETO, Flávio. Posicionamento. In: ANCED. Op. cit. p. 12-13. 
432  “Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou 
retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou 
de determinar-se de acordo com esse entendimento. Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente 
inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial”. BRASIL. Decreto-lei no 2.848, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%202.848-1940?OpenDocument
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juvenil está prevista constitucionalmente no art. 228433. Para o deficiente mental, no momento 

de cometimento de algum ato típico, não é aplicada uma sanção em virtude do ato praticado, 

mas pode ser aplicada uma medida de segurança em função de sua personalidade – 

periculosidade imanente –. As medidas de segurança, portanto, não estariam ligadas ao ato em 

si praticado pelo deficiente mental, mas sim por uma suposta necessidade de tratamento de 

sua personalidade434. Neste sentido, se este for o mesmo pensamento aplicável aos 

adolescentes autores de atos infracionais, volta-se àquilo que justamente se tentava erradicar: 

o sistema tutelar menoril baseado na personalidade e nos comportamentos indesejados dos 

adolescentes, numa perspectiva de atuação através da prevenção do mal – risco imanente – 

juvenil numa suposta situação irregular, e não em virtude do ato cometido com o elemento 

consciência presente435. 

 Cumpre destacar aqui que a ação típica está englobada também no conceito de ato 

infracional, já que o ato infracional, previsto no art. 103, corresponde a uma conduta típica 

prevista nas diversas legislações penais, acabando por minimizar a atuações com base no 

simples comportamento indesejado do adolescente, pois a previsão normativa do estatuto, 

coadunada com os princípios da CIDC, identifica a necessidade de o controle social infanto-

juvenil obedecer ao princípio da legalidade também previsto na legislação penal e na própria 

Constituição. O grande problema consistirá na valoração destes atos infracionais no momento 

de apuração e de aplicação das medidas socioeducativas, o que vai importar uma maior 

subjetividade, pois ainda aparecem motivações do tipo “incapaz de reconhecer a conduta que 

praticou” ou “falta de maturidade psicológica”, levando os órgãos do controle a não 

reconhecer o adolescente como sujeito consciente, e assim não perquirir sobre a culpabilidade 

da conduta, mas apenas como objeto das medidas a serem aplicadas.  

Assim, evita-se também que o adolescente seja punido com base em critérios como o 

da personalidade ou do comportamento interior, que deveriam ser impuníveis, sob pena de 

cair num subjetivismo grosseiro e arbitrário, buscando, justamente, que a responsabilização 

                                                                                                                                                                                     
de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 19 mar. 2012.  
433 “Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação 
especial”. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Extraído do sítio: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 19 mar. de 2012. 
434 O que, per si, já seria bastante questionável. 
435 Discorda-se do pensamento defendido por vários autores clássicos do Direito Penal, dentre eles, Mirabete e 
Fabbrini: “Trata-se de uma presunção absoluta de inimputabilidade que faz com que o menor seja considerado 
como tendo desenvolvimento mental incompleto em decorrência de uma critério de política criminal. 
Implicitamente a lei estabelece que o menor de 18 não é capaz de entender as normas da vida social e de agir 
conforme este entendimento”. MIRABETTE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de Direito Penal. 
26 ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 202. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%202.848-1940?OpenDocument
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seja pelo ato praticado em si. Invoca-se, aqui, o princípio da legalidade estrita defendido pelo 

jurista italiano Luigi Ferrajoli436, advogando-se a aplicação não só da mera legalidade, mas 

também recorrendo à necessária validade de um tipo penal dentro da estrutura do Estado de 

Direito e da tutela dos direitos fundamentais. Os tipos penais, nesse sentido, não podem ser 

baseados em caracteres ônticos – ligados à personalidade do agente, como vadios e 

vagabundos –, ao que Ferrajoli aponta como características extrapenais, mas em critérios 

deônticos – ligados ao ato em si – tendo como base a legalidade estrita, ligada à vinculação 

substancial das normas penais com os direitos fundamentais, sobretudo de índole individual, 

presentes na Constituição.  

Nesse sentido, as palavras de Ferrajoli: 

No cabe duda de que las orientaciones sustancialistas, preocupadas sobre todo por 
dar a la noción de delito fundamentos ontológicos -como la inmoralidad, la 
peligrosidad, la anormalidad psicofísica, etc.- han favorecido el desarrollo de 
sistemas penales caracterizados por la incorporación potestativa de esa clase de 
juicios de valor como condiciones suficientes y no sólo necesarias de identificación 
de los delitos. (...) Una incorporación semejante, como se ha visto, si bien es 
conforme al principio de mera legalidad, contradice el principio de legalidade 
estricta, cuya función garantista reside en el hecho de que los delitos estén 
predeterminados por la ley de manera taxativa, sin reenvio (aunque sea legal) a 
parámetros extra-legales, a fin de que sean determinados por el juez mediante 
aserciones refutables y no mediante juicios de valor autónomos437. 

 

Apesar de Ferrajoli ter previsto a aplicação do princípio da estrita legalidade apenas 

para a seara penal, deve-se também prever a atuação do mesmo no procedimento de 

responsabilização de adolescentes, já que também no processo infracional há tutela dos 

direitos fundamentais do indivíduo contra os anseios do Estado. As medidas socioeducativas 

apresentam a característica de intervenção estatal sobre a liberdade pessoal do adolescente438 

e, por isto, há a necessidade de aplicação da estrita legalidade e de suas consequências para 

                                                           
436 Cf.: FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal. Madrid: Trotta, 1995.  p. 94-96. 
437 Tradução própria: “Não cabe dúvida de que as orientações substancialistas, preocupadas, sobretudo, por dar 
à noção de delito fundamentos ontológicos – como a imoralidade, a periculosidade, a anormalidade psicofísica, 
etc. – favoreceu o desenvolvimento de sistemas penais caracterizados pela incorporação potestativa desta classe 
de juízos de valor como condições necessárias de identificação dos delitos (...) uma incorporação semelhante, 
como foi visto, está conforme o princípio da mera legalidade, mas contradiz ao princípio da legalidade estrita, 
cuja função garantista reside no fato de que os delitos estão predeterminados pela lei de maneira taxativa, sem 
reenvio, embora legal, a parâmetros extralegais, a fim de que sejam determinados pelo juiz mediantes asserções 
refutáveis e não mediantes juízos de valor autônomos”. Idem. Ibidem. p. 375-376. 
438 “En efecto, sólo la ley penal, en la medida en que incide en la libertad personal de los ciudadanos, está 
obligada a vincular a sí misma no sólo las formas, sino también, a través de la verdad jurídica exigida a las 
motivaciones judiciales, la sustancia o los contenidos de los actos que la aplican. Esta es la garantía estructural 
que diferencia al derecho penal en el estado «de derecho» del derecho penal de los estados simplemente 
«legales», en los que el legislador es omnipotente y por tanto son válidas todas las leyes vigentes sin ningún 
límite sustancial a la primacía de la ley”. Idem. Ibidem.  p. 379. 
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evitar a punição do adolescente baseado em caracteres pessoais ou condutas internas, ou 

mesmo através de tipos vagos e abertos, que, no dizer de Ferrajoli:  

(...) han inspirado -en el mejor de los casos- modelos penales de legalidad atenuada, 
es decir, caracterizados por figuras delictivas elásticas e indeterminadas, por 
espacios de hecho, cuando no de derecho, abiertos a la analogía in malam partem, 
por el carácter central atribuido a las investigaciones acerca de la persona del reo así 
como al juicio sobre su .peligrosidad. y a las correspondientes medidas preventivas. 
Y han abierto el camino - e n los peores casos- a las mucho más nefastas doctrinas 
abiertamente antiformalistas que han constituido la base teórica de los ordenamentos 
penales totalitarios439.  

  

Assim, o princípio da estrita legalidade difere-se do da mera legalidade no sentido de 

tentar, ao máximo, excluir os caracteres subjetivos dos tipos penais, eliminando, assim, as 

adjetivações de personalidade possivelmente previstas nos tipos. “É preciso que o tipo penal 

prescreva uma proibição, modalidade deôntica”440. 

Vale ressaltar aqui a necessidade de diferenciar completamente a capacidade de 

consciência da responsabilização. A responsabilização diferenciada não pode ser encarada sob 

a alegação de falta de consciência do adolescente sobre a ilicitude do ato praticado. No dizer 

de Paula Afonso de Paula: “faltando a culpabilidade, o adolescente não cometeria um ato 

típico”441. Assim a culpabilidade seria “a decisão preliminar e consciente acerca da vontade 

de agir, de intencionalmente compreender e proceder – elemento subjetivo – em face de uma 

regra regulativa”442 e a responsabilidade estaria ligada à sujeição a uma determinada sanção 

como consequência da conduta443.  

A responsabilização pelo ato infracional praticado por um adolescente não pode, 

então, ser efetivada de forma objetiva, sob pena de excluir todas as nuances subjetivas 

relacionadas à conduta praticada. Deve-se apurar, assim como aponta Alexandre da Rosa e 

Ana Lopes, em cada caso, “no limite do possível, a vontade do agente”444, evitando que haja a 

desconsideração das excludentes de ilicitude e de culpabilidade e a responsabilização com 

base na personalidade do adolescente.  

(...) Neste sentido, deve-se buscar a sua culpabilidade infracional em face da 
responsabilidade pelo ato – e não pelo agente –, isto é, por ser culpado por uma 

                                                           
439 Idem. Ibidem. p. 376. 
440 ROSA, Alexandre Morais da; LOPES, Ana Christina Brito. Op cit. p. 225. 
441 PAULA, Paulo Afonso Garrido de. Ato Infracional e Natureza do Sistema de Responsabilização. In: 
ILANUD. Op. cit. p. 42. 
442 ROSA, Alexandre Morais da; LOPES, Ana Christina Brito. Op cit. p. 239. 
443 Idem. Ibidem. p. 240. 
444 Idem. Ibidem. p. 242. 
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conduta. Caso contrário inexistiriam as excludentes de ilicitude e de culpabilidade, 
amplamente aplicáveis aos adolescentes445. 

 

Não se advoga, nesta pesquisa, pela interpretação de boa parte da doutrina infanto-

juvenil que considera o sistema de responsabilização juvenil como um exemplar do sistema 

penal, onde os procedimentos e as penas seriam diferenciadas para adolescentes e adultos, 

mas as essências continuariam as mesmas. Neste sentido, a doutrina da Justiça Penal Juvenil, 

bem como as reflexões e críticas geradas nesta pesquisa, serão detidamente analisadas logo 

abaixo.  

Assim, a responsabilização diferenciada para adolescentes, através da 

inimputabilidade penal prevista na Constituição, tem fundamentos específicos, como o 

respeito à condição peculiar da fase vivenciada na infância e na adolescência, a prioridade 

absoluta e a proteção integral, constituindo pressupostos básicos para atuação de forma 

diferenciada por parte do controle social entre adultos e adolescentes. No entanto, cabe aqui 

apontar que a criminalização primária, assim como analisada no primeiro capítulo da 

pesquisa, presente no momento de formulação e definição do tipo penal, bem como a 

interpretação e aplicação dos tipos penais por parte do Judiciário, seja através do processo 

penal, ou do processo de apuração do ato infracional, estarão influenciados por um contexto 

mais amplo, que como foi visto nos capítulos anteriores, tem como características a 

seletividade e estigmatização de determinados estereótipos, atualmente focados sobre a 

juventude moradora da periferia das grandes cidades. 

A responsabilização diferenciada para adolescentes efetivada através da cláusula de 

inimputabilidade, portanto, não pode ser encarada em virtude de uma suposta falta de 

culpabilidade em razão da tenra idade, mas sim como uma política criminal diferenciada, 

realizada a partir de princípios específicos em função da idade e da necessidade de tratamento 

diferenciado pelo controle social. No entanto, o que se percebe, é que em virtude do 

incremento da tutela do controle social sobre populações jovens, sobretudo os adolescentes 

pobres e não-brancos, o sistema de responsabilização juvenil tende a ser mais autoritário que 

o para adultos, tornando-se ainda mais segregador e estigmatizante para determinados perfis 

bem definidos. 

Neste sentido, surgem algumas teorias ligadas às escolas críticas da criminologia 

relacionando a questão do ato infracional e a necessidade de se desvendar as reais práticas do 

                                                           
445 Idem. Ibidem. loc. cit. 
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controle social sobre determinados comportamentos indesejados. Estas teorias críticas tentam, 

ainda, traçar estratégias para a formulação de uma política criminal não-usual – ou alternativa 

– que vise a redução drástica dos efeitos segregadores do sistema de controle punitivo, onde 

se encaixa também a responsabilização de adolescentes, e a mudança central do foco de 

atuação do Estado em consideração às políticas sociais, como se verá nos próximos tópicos.  

 

3.2.2. Criminologia Crítica e Ato Infracional: A Seletividade na Resposta do Estado 

   A adolescência é uma fase extremamente singular, em que o sujeito passa por várias 

mudanças e ressignificações no seu contexto pessoal, social e familiar. É uma fase intensa que 

traz ao sujeito momentos e conflitos sociais, pessoais e intergeracionais que irão repercutir na 

sua constituição de forma intensa e por um tempo duradouro. Alexandre da Rosa e Ana 

Lopes, com seus olhares na psicanálise, apontam que é neste momento que ocorre o processo 

de desligamento dos pais e o encontro do real com o sexo. Nesta fase, “as certezas da infância 

são reinvestidas, reduzidas ou rejeitadas, ciente ainda do conflito de gerações que se 

instaura”446. Neste sentido, apontam ainda os autores, que o desligamento com os pais e todas 

as consequências de novos reconhecimentos subjetivos447 podem levar a comportamentos 

tidos por agressivos, ou, “situações em que a violência pode ser uma das saídas”448. O ato 

infracional seria, pois, um sintoma449, alguma resposta advinda pelas reais implicações 

adquiridas na fase.  

 Nesta esteira, Cirino dos Santos, através do paradigma da criminologia crítica, aponta 

que os atos infracionais praticados pelos adolescentes são um fenômeno social normal, com 

exceção das graves violências patrimonial, pessoal ou sexual, ou, melhor, “o comportamento 

anti-social do adolescente parece ser um aspecto necessário do desenvolvimento pessoal, que 

exige atitude de tolerância da comunidade e ações de proteção do Estado”450. Assim, esta 

atitude transgressora na adolescência, fruto das mudanças comportamentais experimentadas 

pela idade, é responsável pela prática de boa parte dos atos infracionais juvenis, sendo, 

portanto, um fato social normal para a fase. Estas ações consideradas antissociais não 

deveriam ser consideradas anormais, em razão da enorme prática no contexto etário. A 

                                                           
446 Idem. Ibidem. p.115. 
447 Como o reconhecimento do adolescente como objeto ideal do Outro. Cf.: Idem. Ibidem. p. 116-134. 
448 Idem. Ibidem. p. 134. 
449 Idem. Ibidem. p. 133. 
450 SANTOS, Juarez Cirino dos. O Adolescente Infrator e os Direitos Humanos. In: ANDRADE, Vera Regina 
Pereira de (org.). Verso e Reverso do Controle Penal: (Des)Aprisionando a Sociedade da Cultura Punitiva. 
Vol. 1. Florianópolis: Fundação Boiteux. p. 121. 
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anormalidade seria justamente o adolescente não ter cometido algum ato infracional durante 

esta fase. Ainda, para Cirino dos Santos, “negar esta verdade significa ou perda de memória, 

ou hipocrisia”451. 

 Da mesma forma defende Olympio Neto: 

Na realidade, com apoio no estudo de outros ramos do conhecimento científico que 
não do Direito, deve-se reconhecer aos adolescentes, sejam eles da classe social que 
forem, a possibilidade – absolutamente normal – de se insurgirem e violarem as 
regras estabelecidas pela sociedade. Se nossos filhos – vale dizer, os que possuem 
oportunidade de vida digna e de melhor alcance da felicidade – rebelam-se, não é 
difícil imaginar que, com muito maior razão, os filhos das classes excluídas no 
contexto social também se revoltem contra a estrutura injusta que lhes é imposta452. 

  

Neste sentido, aponta ainda o renomado criminólogo, que há o desaparecimento 

espontâneo desses comportamentos ao longo da passagem da adolescência para a fase 

adulta453. No entanto, há uma rotulação destes atos tidos por antissociais por parte do Estado 

em se tratando das classes mais desfavorecidas socialmente. Retoma-se aqui o que foi 

analisado anteriormente, quando foi trabalhada a questão da cifra-negra e das características 

reais do controle social: a estigmatização e a seletividade. O Estado não é capaz de, 

realmente, perquirir todos os atos infracionais praticados pelos adolescentes, ou pior, o 

Estado, em função da seletividade qualitativa, está predisposto a selecionar quais indivíduos 

serão estrategicamente responsabilizados – segregados. Nesta seara, o crime, ou o ato 

infracional, na visão de Cirino dos Santos, é fenômeno social geral, mas a criminalização é 

fenômeno de uma minoria454. A cifra negra é determinada a partir de quais indivíduos, dentro 

do controle social oficial, serão considerados como predispostos ao cometimento de algum ato 

infracional e, portanto, deverão ser reprimidos a partir de seus comportamentos antissociais. 

Aqui entra em consideração também o hiperdimensionamento do controle social sobre 

determinados inimigos, em que as posturas são de maior arbitrariedade, no sentido de 

exclusão e até de destruição – física ou simbólica – daquele sujeito. 

 Ainda segundo Cirino dos Santos, “as ações anti-sociais características da juventude 

não constituem, isoladamente e por si sós, raiz da criminalidade futura do adulto, nem 

                                                           
451 Idem. Ibidem. p. 123. 
452 MAIOR NETO, Olympio de Sá Sotto. Garantias Penais do Adolescente Autor de Ato Infracional. In: 
ILANUD. Op. cit. p. 131. 
453 SANTOS, Juarez Cirino dos. O Adolescente Infrator e os Direitos Humanos. In: ANDRADE, Vera Regina 
Pereira de (org.). Verso e Reverso do Controle Penal: (Des)Aprisionando a Sociedade da Cultura Punitiva. 
Vol. 1. Florianópolis: Fundação Boiteux. 
454 Idem. Ibidem. p. 122-123. 
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passagem para formas mais graves de criminalidade, como homicídios, roubos e estupros, 

por exemplo (...)”455.   

 Assim, o que diferencia em boa parte os atos infracionais praticados por adolescentes 

serão as respostas às situações pelo controle social, intrinsecamente vinculado às relações 

sócio-históricas presentes. A cifra-negra apenas aponta a quantidade de atos infracionais não 

reprimidos pelo sistema oficial, apesar de existirem respostas de forma externa – extra-social. 

O que irá diferenciar um ato infracional do outro não será, per si, a gravidade do ato, mas sim 

a personalidade e as condições sociais de quem cometeu o ato. A seletividade, assim como foi 

visto, está muito mais ligada a características pessoais, “na reação social do controle456”, do 

que ao ato praticado pelo adolescente, assim como o sistema para adultos. A situação agrava-

se tendo em vista que o sistema neoliberal, em conjunto com o ideal de juventude passado na 

televisão, no qual a felicidade é comprada através de um tênis novo ou um celular de última 

geração, submetem as mesmas adolescências, a da periferia e a do bairro nobre, aos mesmos 

tipos de aflição por consumo457.  

 Os atos antissociais, desta forma, provocados no momento da adolescência são muito 

mais normais do que aparece, no entanto, o sistema de controle social acaba por selecionar e 

estigmatizar quais deles deverão ser punidos com severidade, bem como quais indivíduos 

deverão ser tratados como inimigos. É o caso, por exemplo, dos atos envolvendo a questão do 

uso/tráfico de drogas na atualidade e a atuação diversa do controle social punitivo: para os 

ricos, aplica-se, precipuamente, o estereótipo médico; para os pobres, aplica-se o estereótipo 

repressivo458, que atualmente está configurado pelas internações sem prazos determinados, 

internações compulsórias ou até mesmo a morte459. “Aliás, ‘infrator’ sempre é pobre; quando 

é rico é tratado pelo nome; ou não se reparou nisso ainda?!”460. 

 Não obstante, há a necessidade de se trabalhar com o processo de apuração do ato 

infracional e de aplicação da medida socioeducativa de forma menos repressiva possível, 

                                                           
455 Idem. Ibidem. p. 122. 
456 Idem. Ibidem. p. 122. 
457 “A adolescência, enquanto etapa de desenvolvimento físico e psíquico, deflagrada pela puberdade, é 
adolescência para todos, dos bairros mais nobres à periferia, submetidos às mesmas aflições próprias desta 
época, alcançando todos pelos mesmos apelos de mídia, todos destilando hormônios, todos desejantes, todos 
fascinados pelo mesmo tênis importado”. SARAIVA, João Batista Costa. Compêndio de Direito Penal 
Juvenil: adolescente e ato infracional. 3 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 35. Neste mesmo 
sentido: ROSA, Alexandre Morais da; LOPES, Ana Christina Brito. Op cit. p. 133-137. 
458 BATISTA, Vera Malaguti. Op. cit. p. 84.  
459 VINCENTIN, Maria Cristina G. Posicionamento. In: ANCED. Op. cit. p. 55. 
460 ROSA, Alexandre Morais da; LOPES, Ana Christina Brito. Op cit. p. 157. 
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respeitando o adolescente como sujeito de direitos461, e não como mero objeto de intervenção 

estatal. Há a necessidade, portanto, de mudança de foco de intervenção do controle social de 

forma menos segregadora, através de uma política criminal (não necessariamente vinculada à 

ideia de crime, mas às estratégias do controle social com o modo de produção estatal) que 

respeite o adolescente como sujeito e, acima de tudo, de uma política criminal capaz 

minimizar os efeitos das políticas de “lei e ordem” e de “tolerância zero” nas últimas décadas, 

que elegeram o adolescente morador da periferia das grandes cidades como o inimigo a ser 

combatido. Tudo isto em prol de uma suposta defesa social que nada mais representa do que a 

manutenção de uma ordem em que o Estado cada vez menos intervém em políticas sociais e 

cada vez mais aponta como garantia as políticas repressivas como resposta para as demandas 

dos problemas enfrentados pela população, sobretudo a mais pobre. Há, no dizer de 

Alexandre da Rosa e Ana Lopes, salvo poucas exceções, um fomento, na seara juvenil da: 

(...) ideologia da formação para o trabalho, o respeito, a ordem e a disciplina, a 
tolerância de violações por parte do Estado, agindo na camada mais excluída da 
população para manter a tranquilidade ideológica de poucos. Justificando o uso da 
opressão em uma parcela cada vez maior de pessoas – adolescentes – com o 
enfadonho e cínico discurso de que a intervenção é um ‘bem para o adolescente’462. 

 

 Há de se trabalhar, portanto, a partir da necessidade da tolerância por parte do Estado 

em consideração aos atos infracionais praticados pelos adolescentes, principalmente naqueles 

comportamentos típicos em que não há violência ou grave ameaça à pessoa, além de retirar 

toda carga personalista463 presente na seara infanto-juvenil, influência do período da doutrina 

da situação irregular, para se trabalhar com um processo mais democrático, em que a 

intervenção do Poder Judiciário se dê em face de um reconhecimento como sujeito de seus 

próprios desejos, que, necessariamente, não podem ser punidos, sob pena de se tornar 

autoritário.  

 Assim, o processo de apuração do ato infracional não pode considerar os 

determinismos lombrosianos tão caros ao positivismo biológico, em que o adolescente é 

encarado como um ser sem consciência, determinado pelo meio que o circunda, nem através 

da análise apenas de sua personalidade como fator necessário para o cometimento de atos 

infracionais, ligada às análises tendo como base o perigosismo psicológico e a negação da 

importância do ato em si. Deve ter em conta, assim como aponta Carlos Nicodemos, o 

                                                           
461 Intervenção do Poder Judiciário se dá em face de um adolescente que deve ser reconhecido como sujeito do 
seu próprio desejo. Cf.: Idem. Ibidem. p. XXII. 
462 Idem. Ibidem. p. 265. 
463 NETO, Wanderlino Nogueira. Posicionamento. In: ANCED. Op. cit. p. 46. 
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adolescente como um ser histórico em incompleto464, que tem seus próprios desejos e 

subjetividades diferentes dos outros seres nesta fase. Não se pode encarar todo adolescente 

como o mesmo, apenas como um objeto que vai se moldando até atingir uma determinada 

forma ideal. Alexandre da Rosa considera como um modelo “chapa branca”465 de adolescente: 

aquele encarado como o ideal, pertencente a uma boa família, desvinculado de toda sua 

subjetividade para se tornar um simples objeto de intervenção do Estado, caso não se adapte 

aos “moldes” estipulados.  

 Além disto, cumpre ressalvar que a legislação penal não está composta pela 

neutralidade e protegendo os bens de toda população. Assim como já foi analisado 

anteriormente, ela está composta por termos vagos e ambíguos, como “estrita necessidade”, 

“mal injusto” e “garantia da ordem pública”, que não trazem a suposta segurança jurídica tão 

esperada pela dogmática, mas servem, sobretudo, para conferir uma determinada valoração 

ideológica negativa sobre determinados comportamentos considerados anormais pelo Sistema 

de Justiça. Cumpre destacar a necessidade de tornar a legislação menos arbitrária possível, 

respeitando os princípios dedicados à infância e adolescência, principalmente na parte de 

apuração do ato infracional e de aplicação da medida socioeducativa, pois os pontos sensíveis 

estão servindo cada vez mais para a segregação de determinados grupos juvenis. 

 Como já foi apontado anteriormente, destacam-se, incialmente, duas importantes 

teorias sobre as características do sistema de justiça na intervenção sobre adolescentes 

acusados de cometer ato infracional pós-Estatuto da Criança e do Adolescente: a Justiça 

Juvenil e a Justiça Penal Juvenil. Cumpre, então, analisar criticamente as duas teorias e quais 

as implicações no universo do controle social oficial sobre os adolescentes. Há a necessidade 

de ressaltar que, mesmo dentro dessas teorias, não há um pensamento unívoco entre os 

autores e que, portanto, serão tratados apenas os pontos em que há uma identificação geral.  

 O que se quer, acima de tudo, com o estudo destas duas correntes, é estabelecer 

reflexões críticas acerca de seus principais objetivos, bem como consolidar as bases de um 

modelo crítico e garantista de atuação da Justiça em relação aos adolescentes acusados da 

prática de ato infracional: a justiça infracional. É, inicialmente, com base nesse modelo que se 

formulará as principais alternativas para a construção de um modelo de política criminal 

antirrepressiva e garantidora dos Direitos Fundamentais infanto-juvenis.  

                                                           
464 NICODEMOS, Carlos. A Natureza do Sistema de Reponsabilização do Adolescente Autor de Ato 
Infracional. In: ILANUD. Op. cit. p. 82. 
465 ROSA, Alexandre Morais da; LOPES, Ana Christina Brito. Op cit. p. XX. 
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3.3. As Principais Características da Justiça Juvenil e da Justiça Penal Juvenil 

 

3.3.1. A Justiça Juvenil 

 Partindo das premissas acima apontadas, a Justiça Juvenil elabora um modelo de 

intervenção Estatal na temática de apuração do ato infracional e de aplicação das medidas 

socioeducativas tendo como base a necessidade essencial de abolir, pelo menos em tese, os 

conceitos e princípios da doutrina da situação irregular, bem como também evitam comparar a 

natureza do processo e das medidas socioeducativas como eminentemente penais. Para os 

principais doutrinadores, a Justiça Juvenil teria características especiais e não seria apenas um 

apêndice ou campo específico da chamada justiça penal. 

 Para Wanderlino Neto, por exemplo, o ECA não foi construído dentro do discurso 

retributivista do Direito Penal. Muito pelo contrário, a previsões do Estatuto para esta seara 

teriam sido construídas no sentido de superação do discurso penalista para “construção de um 

sistema de responsabilização especial socioeducativo (...) pós-penalista”466. Ato infracional 

não seria o mesmo que crime ou contravenção, apesar de apoiar-se na descrição típica dos 

dois últimos, pois “senão teria remetido a questão para aquela esfera jurídica”467. 

 Ainda segundo Wanderlino Neto, o simples fato de mencionar a violação a uma norma 

penal como característica essencial do ato infracional não queria dizer que, por consequência, 

haveria uma Justiça Penal Juvenil468. Além disto, a inimputabilidade penal é matéria presente 

na Constituição Federal, que, em seu art. 228, invoca uma lei especial para regulamentar a 

responsabilização diferenciada para crianças e adolescentes, e não uma lei penal 

extravagante469. Se a Constituição, portanto, fala que os menores de 18 anos são 

irresponsáveis penalmente, através da designação de uma lei especial para responsabilizar por 

seus atos ilegais, então não se pode falar em uma responsabilização do tipo penal.  

 Neste sentido, o autor aponta: 

Para nós, a Constituição discorre sobre a inimputabilidade. Se fosse uma lei penal 
seria uma lei penal extravagante que trataria da matéria. Mas o seu art. 228 é claro 
em afirmar que uma “lei especial” tratará da matéria. Se a Constituição diz que é 

                                                           
466 NETO, Wanderlino Nogueira. Posicionamento. In: ANCED. Op. cit. p. 42. 
467 ATHAYDE, Eliana. Posicionamento. In: ANCED. Op. cit.  p. 22. 
468 NETO, Wanderlino Nogueira. Posicionamento. In: ANCED. Op. cit. p. 43. 
469 Idem. Ibidem. p. 40-41. 



132 
 

irresponsável penalmente o menor de 18 anos e que uma lei especial trataria da sua 
responsabilização jurídica, obviamente que é uma responsabilização não-penal470.   

  

 Sobre a aplicação das medidas socioeducativas, aponta Eliana Athayde que elas não 

teriam como finalidade a retribuição do mal causado ao dano, como seria por essência do 

Direito Penal, nem caráter repressivo471. A defesa social seria apenas uma função acessória, 

sendo, pois a função precípua a educação e a inclusão social472. As medidas socioeducativas 

teriam natureza de sanção, mas esta sanção não teria natureza penal, mas sim, como próprio 

nome diz, pedagógica, e, nesse sentido, “o Estado, responsável pelo adolescente em situação 

peculiar de desenvolvimento, vai obriga-lo (é a coerção) a se pensar como pessoa e assim, 

pode rever suas ações e redirecionar (ou direcionar) seus objetivos”473. 

 A natureza pedagógica da medida estruturada pela Justiça Juvenil irá influir em todo o 

sistema de apuração do ato infracional e de aplicação das medidas socioeducativas, tornando-

se, portanto, a característica excêntrica do sistema de responsabilização juvenil. Para a 

garantia dos próprios Direitos Fundamentais dos adolescentes, principalmente no que 

concerne à condição peculiar de desenvolvimento, não é interessante invocar o sistema penal 

para sua responsabilização por um ato análogo a crime ou contravenção. A intervenção se dá 

de maneira diferenciada, excluindo totalmente as características penais – punitivas – e 

invocando a característica pedagógica em primeiro lugar. A ideia é proporcionar a construção 

dos laços de cidadania ao adolescente que violou os laços sociais através do ato infracional, 

substituindo, pelo menos em tese, “as práticas assistencialistas e repressivas por uma 

proposta de intervenção socioeducativa (...), resgatando seus direitos fundamentais”474. 

 A Justiça Juvenil defende, por exemplo, que a regra da excepcionalidade da internação 

contida no art. 227, V475, da Constituição, é uma característica que expõe a diferenciação 

entre ela e a Justiça Penal, trabalhando, pois, com a pertinência pedagógica. Além disto, a 

prática punitiva repressora presente na seara penal não deve ser invocada dentro da Justiça 

Juvenil, sob pena de ir de encontro aos princípios estabelecidos dentro do Estatuto.  

                                                           
470 Idem. Ibidem. p. 41. 
471 ATHAYDE, Eliana. Posicionamento. In: ANCED. Op. cit. p. 24. 
472 Idem. Ibidem. p. 24. 
473 Idem. Ibidem. p. 23-24. 
474 VERONESE, Josiane Rose Petry; SILVEIRA, Mayra. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: 
Doutrina e Jurisprudência. São Paulo: Conceito, 2011. p. 250. 
475 “Art. 227, (...) V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar 
de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade”. BRASIL. 
Constituição da República Federativa do Brasil. Extraído do sítio: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 19 mar. de 2012. 
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 Neste sentido, aponta Josiane Veronese e Mayra Silveira: 

Enquanto na legislação penal a regra são as penas restritivas de liberdade, e, 
excepcionalmente, são aplicadas penas restritivas de direitos (ainda que estas 
últimas sejam comprovadamente mais eficazes), na responsabilização estatutária a 
exceção é a medida de internação, logo, privativa de liberdade476. 

 

 A Justiça Juvenil, portanto, apregoa a separação do sistema de responsabilização 

contido no Estatuto com as características essenciais contidas na seara penal, apesar de alguns 

autores defenderem a aplicação do Código Penal e do Código de Processo Penal quando for 

para beneficiar o adolescente477. No entanto, apesar das conquistas importantes desta corrente, 

no tocante à separação da seara juvenil do sistema de responsabilização para adultos e do 

antigo sistema tutelar, as prescrições ambíguas e subjetivas contidas no Estatuto não 

favoreciam em nada para a Justiça Juvenil, assim como ponderava a nova corrente, o que 

poderia representar uma violação de Direitos equivalente ou maior do que a existente antes do 

ECA. A análise acrítica da pertinência pedagógica da medida socioeducativa também trouxe 

para a Justiça Juvenil algumas críticas severas, principalmente porque poderia trazer ao 

adolescente ainda mais aflição do que o Direito Penal.  

O sistema de Justiça Juvenil, assim, com base em prescrições de caráter genérico e 

subjetivo, começa a ser duramente criticado pelos teóricos que defendiam a necessidade de 

conferir à responsabilização socioeducativa os direitos e garantias contidos no Código Penal e 

de Processo Penal, pois o sistema de responsabilização penal conferiria uma segurança maior 

para os indivíduos contra o arbítrio Estatal. Constitui-se, portanto, a Justiça Penal Juvenil, que 

será analisada no próximo tópico.  

 

3.3.2 A Justiça Penal Juvenil 

 O paradigma previsto pela Justiça Penal Juvenil trata da importância fundamental de 

retirar todos os ranços do sistema tutelar que poderiam ser reavivados no Estatuto da Criança 

e do Adolescente através da necessidade de atribuir à essência do sistema de 

responsabilização as características penais, com adaptações, é claro, atendendo à condição 

peculiar de desenvolvimento do adolescente. A ideologia do tratamento478 como algo que 

beneficiaria o adolescente também poderia estar presente nas medidas socioeducativas, se as 
                                                           
476 VERONESE, Josiane Rose Petry; SILVEIRA, Mayra. Op. cit. p. 234. 
477 NETO, Wanderlino Nogueira. Posicionamento. In: ANCED. Op. cit. p. 45. Também neste sentido: 
VERONESE, Josiane Rose Petry; SILVEIRA, Mayra. Op. cit. p. 249. 
478 FRASSETO, Flávio. Posicionamento. In: ANCED. Op. cit. p. 12-13. 
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mesmas não forem interpretadas através de uma matriz garantista penal, que respeite o 

indivíduo frente ao Estado, portanto, da essência dessas medidas.  

 Para a Justiça Penal Juvenil, então, era necessário que o sistema de responsabilização 

pós-ECA conferisse a abolição do sistema tutelar menorista e de suas medidas com base na 

personalidade do agente bem como trouxesse à tona a necessidade de impor limites, através 

da tutela penal, para os adolescentes menores de 18 anos frente aos abusos que poderiam ser 

cometidos pelo Estado, com condições especiais, através das medidas socioeducativas, mas 

que preservariam as características penalizantes. Isto é: o sistema de apuração do ato 

infracional e de aplicação das medidas socioeducativas seria um apêndice da Justiça Penal de 

uma forma geral, retirando, assim as características subjetivas e personalíssimas do antigo 

sistema e preservando direitos e garantias individuais presentes na doutrina penal e processual 

penal. No dizer de João Batista Saraiva: “a medida socioeducativa insere-se em um conjunto 

de sanções que se pode definir como sanções penais, entre as quais a Pena, atribuída a um 

imputável (maior de 18 anos) faz-se uma espécie”479. 

 O que se queria, portanto, dentro da Justiça Penal Juvenil, é “desmascarar as posições 

“paternalistas” do sistema de penas disfarçadas, impostas com severidade e sem os limites 

do Direito Penal, em muitos casos mais rigorosas do que, em iguais circunstâncias, seriam 

fixadas pela Justiça Criminal”480. Essas posições tidas em nome do superior interesse do 

menor favoreciam a medidas muito mais severas do que a dos adultos481, necessitando, 

portanto, de um sistema de limites e garantias contra os possíveis arbítrios do Estado contra o 

indivíduo, característica, pelo menos em tese, do Direito Penal. “A não-admissão de um 

sistema penal juvenil, de natureza sancionatória, significa o apego aos antigos dogmas do 

menorismo, que não reconhecia no “menor” a condição do sujeito”482. 

 Para Flávio Frasseto, há um sistema de responsabilização para adolescentes e outro 

para adultos, no entanto, o sistema de responsabilização para adolescentes não deixa de ser 

um sistema de responsabilização penal, com mais semelhanças que diferenças com o para 

adultos483. Ainda segundo Frasseto, o caráter retributivo, com consequências penais, da 

                                                           
479 SARAIVA, João Batista Costa. Compêndio de Direito Penal Juvenil: adolescente e ato infracional. 3 ed. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 66. 
480 SILVA, Antônio Fernando do Amaral e. O Estatuto da Criança e do Adolescente e Sistema de 
Responsabilidade Penal Juvenil ou o Mito da Inimputabilidade Penal. In: ILANUD. Op. cit. p. 49. 
481 Idem. ibidem. loc. cit. 
482 SARAIVA, João Batista Costa. Adolescente em Conflito com a Lei: da indiferença à proteção integral: 
uma abordagem sobre a responsabilidade penal juvenil. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 
89. 
483 FRASSETO, Flávio. Posicionamento. In: ANCED. Op. cit. p. 15. 
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medida socioeducativa não afasta de forma nenhuma o princípio educativo, que seria a 

fórmula específica para estas medidas que, no entanto, não afastavam de forma nenhuma suas 

características penalizantes pelo ato praticado484. 

 Assim, as medidas teriam como função, além da pertinência pedagógica, que não se 

poderia retirar, em função da condição peculiar de desenvolvimento, a característica de 

penalização em função do ato cometido, sob pena de o sistema de apuração e 

responsabilização funcionar através da responsabilização com base na personalidade, e não no 

ato em si, tornando-se arbitrário.  Assim como aponta Carlos Nicodemos: 

(...) a medida socio-educativa com sua finalidade pedagógica, ilustrada pela doutrina 
da proteção integral, não afastou por critérios jurídicos e políticos, seu caráter penal 
(juvenil), especialmente quando é considerada em termos retributivos, a resposta que 
o Estado dá contra o adolescente pela pátria de ato infracional485.  

 

 Emílio Mendez aponta que a responsabilização penal juvenil tenta apagar a 

discricionariedade e subjetividade ainda tão presentes no cenário infanto-juvenil, ocultados, é 

claro, em “novas formas de menorismo” que se amparam em distorcidas interpretações de 

caráter moral, político e religioso486. Assim, a responsabilidade penal dos adolescentes pelos 

atos típicos, antijurídicos e culpáveis, na visão de Mendez, constitui um grande avanço em 

relação à antiga etapa tutelar da doutrina da situação irregular487. Negar este avanço como um 

“instrumento aprimorado desenvolvido pelo estado brasileiro para exercer o controle social 

(...) é negar o histórico de luta de afirmação da identidade da juventude no Brasil”488. As 

garantias do Direito Penal são uma conquista da própria civilização e dos indivíduos489.  

  Ainda para Mendez, negar as características penais da medida, em virtude da 

averiguação da ação típica, antijurídica e culpável, e não apenas através de uma ação tida por 

irregular ou ilegal, assim como apontam os menoristas tutelares, seria omitir a cidadania do 

adolescente adquirida justamente pela responsabilidade penal490. Assim, sem pena não há 

sujeito, há apenas objeto de medidas, já que foram negadas aos adolescentes as conquistas da 
                                                           
484 Idem. Ibidem.  p. 16. 
485 NICODEMOS, Carlos. Negação ao Direito Penal Juvenil: a prevalência do superior interesse do estado 
criminalizador. In: ANCED. Op. cit. p. 37. 
486 MENDEZ, Emílio Garcia. Evolução Histórica do Direito da Infância e Juventude. In: ILANUD. Op. cit. p. 
20. 
487 Idem. Ibidem. p. 12. 
488 NICODEMOS, Carlos. Negação ao Direito Penal Juvenil: a prevalência do superior interesse do estado 
criminalizador. In: ANCED. Op. cit. p. 37. 
489 PAULA, Paulo Afonso Garrido de. Ato Infracional e Natureza do Sistema de Responsabilização. In: 
ILANUD. Op. cit. p. 36. 
490 MENDEZ, Emílio Garcia. Evolução Histórica do Direito da Infância e Juventude. In: ILANUD. Op. cit. p. 
19. 
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cidadania através do direitos individuais frente à intervenção Estatal. Ora, “substituir a 

existência de uma suposta responsabilidade social como contraproposta à responsabilidade 

penal, não somente contradiz ao ECA (...), mas também constitui – pelo menos objetivamente 

– uma posição funcional a políticas repressivas e demagógicas e irracionais”491. 

 Nesta seara, importante frisar que alguns autores aliados às considerações da Justiça 

Penal Juvenil pregam a urgente necessidade de se impor o Direito Penal Mínimo, através da 

redução da tutela penal e das políticas criminais segregadoras. Há, portanto, uma preocupação 

por parte dos autores, de um modo geral, com a redução dos efeitos negativos do próprio 

sistema penal, seja sobre adolescentes ou sobre adultos, afirmando, sobretudo, a necessidade 

de uma formulação estratégica para retirar as políticas de exclusão e repressão sobre 

determinados estereótipos. As considerações sobre um Direito Penal Juvenil passariam, 

portanto, pela necessidade de achatamento do Direito Penal como um todo, sob a ótica 

garantista, e não no seu crescimento. Emílio Mendez, Carlos Nicodemos e João Batista 

Saraiva492 defendem esta posição. 

 Num discurso que, diante dos aportes da criminologia crítica, torna-se um pouco 

contraditório, Carlos Nicodemos, ao afirmar a necessidade de um Direito Penal Juvenil, 

aposta que tal situação não pretende “aprofundar o controle penal contra adolescentes”, mas 

sim deslegitimar todo o “sistema de responsabilização em razão de absoluta falta de política 

de Estado”493. O Direito Penal Juvenil seria, portanto, um marco de resistência contra a 

política ilegítima de intervenção sobre os adolescentes acusados de cometer algum tipo de ato 

infracional, já que houve a absoluta falta de políticas sociais de prevenção antes de acontecer 

a intervenção repressora do Estado.  

 Observa-se a preocupação do autor acima com os anseios punitivos do Estado e a 

necessidade de conferir garantias penais aos adolescentes que podem vir a sofrer intervenções 

repressivas, no entanto, a partir das contribuições dos aportes criminológicos críticos 

desmascarando a promessa de segurança jurídica tão procurada pela dogmática penal494, 

                                                           
491 Tradução livre do enxerto “Sostener la existencia de una supuesta responsabilidad social como contrapuesta 
a la responsabilidad penal, no sólo contradisse la letra del ECA (...), sino que además constituye – por lo menos 
objetivamente – uma posición funcional a la políticas repressivas demagógicas e irracionales”. Idem. Ibidem. p. 
21. 
492 Idem. Ibidem. p. 12. Também neste sentido: NICODEMOS, Carlos. Negação ao Direito Penal Juvenil: a 
prevalência do superior interesse do estado criminalizador. In: ANCED. Op. cit. p. 33-37; e SARAIVA, João 
Batista Costa. Adolescente em Conflito com a Lei: da indiferença à proteção integral: uma abordagem 
sobre a responsabilidade penal juvenil. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 83-104. 
493 NICODEMOS, Carlos. Negação ao Direito Penal Juvenil: a prevalência do superior interesse do estado 
criminalizador. In: ANCED. Op. cit. p. 33. 
494 Remete-se o leitor para o capítulo primeiro desta pesquisa. 
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observa-se que a defesa de um Direito Penal Juvenil não é nada mais do que o reforço de um 

sistema que funciona sob a lógica da segregação e da seletividade de determinadas populações 

e que, portanto, não irá necessariamente conferir a lógica de proteção tão pretendida nos 

discursos acima apontados.  

 Assim, há a imprescindibilidade de traçar considerações críticas sobre as duas teorias 

apontadas nos últimos tópicos, objetivando como estratégia a necessidade de retirar, em sua 

maioria, os ranços autoritários tutelares das antigas doutrinas baseadas na situação irregular 

sem, contudo, cair no simplismo idealista e acrítico do senso comum teórico infanto-juvenil. 

Sem dúvidas, há inúmeras contribuições da Justiça Juvenil e Justiça Penal Juvenil para a 

destruição dos paradigmas menoristas, com a prevalência da cultura de respeito aos Direitos 

Humanos, sobretudo os infanto-juvenis, no entanto, tais considerações, sem a necessária 

reflexão crítica, acaba por fazer com que as prescrições do ECA se tornem frágeis, bem como 

seus pontos sensíveis se tornem mais interessantes para os olhos do controle social repressivo 

da atualidade e dos atores do Sistema de Justiça nostálgicos com velho sistema baseado na 

situação irregular do adolescente. É sobre essas reflexões críticas dentro de um paradigma 

específico para adolescentes acusados de cometer algum ato infracional que o próximo tópico 

irá se dedicar. 

 

3.4. Uma Perspectiva Crítica sobre o Sistema de Responsabilização de Adolescentes: A 

Justiça Infracional 

 Os debates travados acima sobre qual sistema de justiça é o mais pertinente em se 

tratando do processo de apuração de ato infracional e de responsabilização de adolescentes – 

Justiça Juvenil ou Justiça Penal Juvenil – tentam, ao menos discursivamente, analisar a 

temática sob o enfoque do respeito aos adolescentes como sujeito de direitos e da necessidade 

de respeitar a condição peculiar de desenvolvimento típica da fase. Acabam, no entanto, em 

boa parte, por traçar o debate de uma maneira ideal e estática, encarando o sistema de controle 

social, seja socioeducativo ou penal, como um instrumento de tutela universal dos bens, 

tratando de forma igual todos que cometem crimes ou ato infracionais, sem considerações de 

ordem ideológica – material ou simbólica. Desta maneira, acabam, em boa parte, por estagnar 

e idealizar as inovações trazidas pelo Estatuto, sem, contudo, considerações críticas sobre o 

próprio sistema de controle punitivo e suas implicações dentro da legislação infanto-juvenil, 

sobretudo em relação aos seus pontos sensíveis. A própria noção da pertinência pedagógica da 

medida socioeducativa, sem as devidas reflexões, acaba por encobrir quais as reais funções 
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que podem advir de um sistema que a propendera no lugar do ato em si praticado. Este debate 

sobre a pertinência – ou essência – de uma medida e seu alto grau de “sensibilidade”, no 

entanto, será travado de forma mais detida no próximo capítulo desta obra. 

 Apesar de esta pesquisa discordar de alguns argumentos traçados por Wanderlino 

Neto, cabe destacar a importância de sua reflexão sobre as divergências entre a Justiça Penal 

Juvenil e a Justiça Juvenil, apontando que esta discussão, na realidade, é mais acadêmica que 

prática495. As duas vertentes, em boa parte, apesar de se tornarem importantes instrumentos de 

conhecimento dos direitos infanto-juvenis, desconsideram as características seletivas e 

estigmatizantes, seja através da negação ou não do caráter retributivo das medidas 

socioeducativas, traçando, infelizmente, considerações do tipo ideal – neutras – em relação ao 

sistema de controle social e o Estatuto. 

 Há, para Alexandre da Rosa e Ana Lopes, uma perda de tempo ao se discutir 

terminologias vagas presentes no texto legal, que só servem para motivar divagações entre as 

doutrinas e as jurisprudências496. Não há dúvidas, no entanto, que as duas teorias 

contribuíram, pelo menos do ponto de vista ideal, para a externalização da necessidade de 

tratamento de adolescentes como sujeitos de direitos e de efetivação dos direitos fundamentais 

infanto-juvenis, sem se preocupar, contudo, com a necessidade de análise do Estatuto do 

ponto de vista histórico, encarando-o dentro das disputas materiais e simbólicas existentes na 

sociedade, principalmente as existentes dentro do sistema de controle social de adolescentes 

com comportamentos tidos por indesejados. 

 Para os dois autores supracitados, a partir da CIDC e dos outros diversos instrumentos 

na seara internacional e nacional (ECA e CF) concernentes à infância e à adolescência, a 

Justiça Infracional ganha sua autonomia, não sendo um apêndice do Direito Penal, ou do 

direito de família, nem de outros ramos do direito497. Nesta seara, o Direito Infracional seria 

um ramo especial do direito com características próprias que o diferiria do Direito Penal, 

excluindo-se, portanto, as características do Direito Penal Juvenil, mas que também 

apresentaria importantes reflexões, como o acolhimento do garantismo de Ferrajoli, sobre as 

características de apuração do ato e de responsabilização, o que também diferencia das teses 

defendidas pela Justiça Juvenil.    

                                                           
495 NETO, Wanderlino Nogueira. Posicionamento. In: ANCED. Op. cit. p. 39. 
496 ROSA, Alexandre Morais da; LOPES, Ana Christina Brito. Op cit. p. 323-324. 
497 Idem. Ibidem. p. XXII. 
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 Da Rosa e Lopes ainda vão mais longe, propondo a necessidade de revisão do estatuto 

teórico elaborado sobre o processo de apuração do ato infracional e de aplicação das medidas 

socioeducativas tendo como base o direito infracional498. Haveria, portanto, a 

imprescindibilidade de oxigenação constitucional do Estatuto e da importância do Sistema 

Garantista (SG) de Ferrajoli, principalmente na seara infracional. “Portanto, é dentro desta 

perspectiva de oxigenação constitucional das normas infraconstitucionais, desde que 

materialmente válidas – viés garantista –”499. Evita-se, assim, a construção de uma proposta 

normalizante, típica das posturas ligadas à doutrina da situação irregular, através da exaltação 

do aspecto pedagógico da medida sobre a subjetividade do adolescente. Para os dois autores, a 

partir do pensamento iniciado por Ferrajolli, em que Direito Penal, através do Sistema 

Garantista, não tem a pretensão de reformar – melhorar ou piorar – ninguém, pois a partir daí 

se tornaria arbitrário, defendem a exclusão da seara infracional de divagações normalizantes – 

sob a alcunha de pedagógicas – do tipo: “a necessidade promoção educativa do transgressor 

da norma, abrangendo os variados aspectos da vida humana, de modo a dotá-lo dos 

mecanismos internos e externos que permitiam o enfrentar dos desafios do cotidiano sem os 

recursos da ilicitude”500; bem com do discurso retributivista do Direito Penal. 

 Para o Direito Infracional, era necessário respeitar as opções internas do 

adolescente501, sob pena de cair num autoritarismo sem limites, desrespeitando a subjetividade 

do indivíduo e voltando à etapa tutelar tão combalida. Dentro da perspectiva garantista, os 

atos internos não poderiam ser punidos, sob pena de o sistema punir os indivíduos com base 

em caracteres da personalidade e não do ato em si. É preciso, portanto, “respeitar o 

adolescente e “não-saber” o que é melhor para o outro”. A partir do momento em que o 

sistema de responsabilização infracional funcionar sobre uma suposta pertinência pedagógica, 

no sentido da obrigatoriedade de melhoramento do adolescente, estaria pondo em xeque a 

própria responsabilização diferenciada, voltando-se a reavivar o fantasma da doutrina da 

situação irregular, na qual as medidas atenderiam o melhor interesse do menor. Ora, o aspecto 

pedagógico, efetuado de forma obrigatória e, além disto, transformando a suposta “melhora 

do adolescente” em requisito para concessão de uma possível saída da medida socioeducativa 

aplicada, apenas impõe ao adolescente um determinado padrão e a aceitação da submissão 

como forma de “se livrar” do sistema. Devem ser respeitados os desejos e anseios dos 

                                                           
498 Idem. Ibidem. p. XXII. 
499 Idem. Ibidem. p. 171. 
500 PAULA, Paulo Afonso Garrido de. Ato Infracional e Natureza do Sistema de Responsabilização. In: 
ILANUD. Op. cit. p. 30. 
501 ROSA, Alexandre Morais da; LOPES, Ana Christina Brito. Op cit. p. XXI. 
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adolescentes e a proposta pedagógica, no dizer de da Rosa e Lopes, deve ser efetuada a partir 

da própria demanda502. 

 Não obstante, na ideia defendida pelos autores da Rosa e Lopes, os modelos de Justiça 

Juvenil e Justiça Penal Juvenil apresentam como problemas graves: 1) a necessidade 

obrigatória da pertinência pedagógica na medida socioeducativa, aproximando-se do padrão 

normalizante defendido pela antiga doutrina da situação irregular, o que derruba qualquer 

possibilidade de se estabelecer um sistema garantista, e 2) a defesa de um sistema de 

responsabilização juvenil tendo como base o Direito Penal, conferindo uma suposta segurança 

jurídica ao adolescente frente ao Estado, mas que é completamente derrubada com o auxílio 

preciso da criminologia crítica e o desmascaramento dos aspectos reais do sistema penal503.  

 Assim, defender uma suposta pertinência pedagógica como caractere obrigatório e 

central do sistema de responsabilização juvenil certamente acaba por abalar qualquer 

perspectiva de respeito aos direitos de criança e adolescente, principalmente de índole 

individual. Sobre o debate da pertinência – ou não – pedagógica da medida socioeducativa, 

remete-se o leitor para o próximo capítulo, quando será analisado dentro dos chamados 

“pontos sensíveis” do Estatuto. 

 Além disto, o sistema de responsabilização juvenil não é considerado como uma parte 

especial do Direito Penal. A responsabilização como sujeição a uma sanção decorrente de 

uma determinada conduta é diferente da seara penal, com princípios próprios e que, não 

necessariamente, aporte como característica essencial a suposta pertinência pedagógica. O 

sistema de apuração e responsabilização juvenil “não precisa se aproximar tanto do Direito 

Penal para que ele se torne garantista”504. Neste sentido, a autonomia do direito infracional 

decorre justamente de interferência do poder Estatal sobre os direitos fundamentais infanto-

juvenis, interferência esta que se dá de forma diversa da dos adultos, respeitando princípios 

específicos, como o respeito à condição peculiar de desenvolvimento. Desta forma, o 

garantismo advém da necessidade de se conferir proteção aos direitos infanto-juvenis, como 

direitos humanos, da interferência desmesurada do Estado, bem como da necessidade de se 

conferir uma política criminal diferenciada daquela pensada para os adultos sem, contudo, 

defender o Direito Penal Juvenil505. 

                                                           
502 Idem. Ibidem. p. 264-267. 
503 Idem. Ibidem. p. XXXVII-XXII. 
504 Idem. Ibidem. p. 240-241. 
505 Idem. Ibidem. p. XL. 
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 Defender a necessidade do Direito Penal Juvenil através da premissa de garantir uma 

suposta segurança jurídica ao adolescente é, como foi dito, desconhecer como funciona, de 

forma real, o sistema penal. “Agarram-se nas aparências do manifesto e acreditam, de boa-fé 

– a maioria –, reconheçam-se, que o direito penal juvenil é a salvação”506. Ora, o Direito 

Penal não funciona com as garantias tão prometidas de segurança jurídica nem para os 

adultos507, que sofrem cada dia mais com as políticas de tolerância zero e de contenção das 

populações marginalizadas. Defendê-lo como um suposto avanço da doutrina da situação 

irregular e das antigas medidas de segurança baseadas no melhor interesse do menor é 

desconhecer os processos de criminalização das populações consideradas descartáveis, da 

aplicação desmesurada das prisões cautelares, as quais são responsáveis por aprisionar grande 

parte dos adultos508, bem como das aplicações das expressões vagas, dos tipos penais em 

branco e dos crimes de perigo abstrato. Neste sentido aponta da Rosa e Lopes: 

Pelo que se construiu até agora, impossível essa perspectiva, porque o Direito utiliza 
a linguagem coloquial, nos quais a vagueza e ambiguidade são inafastáveis. Das de 
vagueza evidente como ‘ofensa ao pudor’ às, em tese, seguras semanticamente, há 
espaço para deslocamentos de sentido, como no caso de ‘lesões corporais’, na qual 
pode se discutir sua ocorrência nos casos de ‘consentimento do ofendido’509. 

 

 Assim, não pode haver a confusão de um sistema de responsabilização juvenil com o 

sistema penal, dado que existem prescrições específicas e uma política criminal diferenciada 

para adolescentes, baseados na sua condição peculiar de desenvolvimento no respeito à sua 

proteção integral e na necessidade de diminuir, ao máximo, os efeitos danosos do controle 

punitivo, sem esquecer, contudo, das características do garantismo com fundamentos 

constitucionais, que tentam retirar as características morais do sistema de responsabilização, 

seja adulto ou juvenil. 

 A justiça infracional teria, portanto, bases num garantismo advindo tanto pelos 

princípios do Estatuto como pela Constituição, apostando na necessidade de defesa do 

adolescente, como sujeito de direitos, das imposições estatais sobre a esfera individual, ou 

melhor, sobre a necessidade de defesa contra a possível arbitrariedade, estigmatização e 

segregação efetivada pelo controle social sobre os adolescentes supostamente violadores 

daqueles bens considerados essenciais para a manutenção de uma determinada ordem.    

                                                           
506 Idem. Ibidem. p. XXXIII-XXXIV. 
507 “O Direito Penal não é salutar nem para os imputáveis, dado que somente se pode aceitar esta posição se for 
rejeitada a face oculta dos processos de criminalização, seleção e etiquetamento”.  Idem. Ibidem. p. XLI. 
508 Cf.: FELIX, Daniela. Op. cit. passim. 
509 ROSA, Alexandre Morais da; LOPES, Ana Christina Brito. Op cit. p. 232-233. 
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 Assim, a saída possível da questão tutelar, presenciada pelos Códigos de Menores, ao 

negar as respostas de índole penais para adolescentes não significa, necessariamente, apontar 

para um Direito Penal Juvenil. As respostas advindas deste modelo não conseguem suprir as 

discricionariedades estampadas pelo ECA510, muito pelo contrário, elas apenas apontam para 

outras fórmulas vazias e essencialmente seletivas presentes na legislação penal511. 

 Ao conferir os aportes críticos necessários para embasar uma teoria do direito 

infracional é importante considerar, acima de tudo, que os idealismos provenientes da Justiça 

Juvenil e da Justiça Penal Juvenil, com a aproximação ora da justiça tutelar, ora da Justiça 

Penal, não conseguem escapar às considerações críticas sobre o controle social juvenil 

acabando, sobretudo, por deixar à mostra as fragilidades do sistema infracional. Há, portanto, 

a necessidade do debate crítico provocado pelas ideias da justiça infracional, apontando-a 

como um marco importante para a reflexão do sistema como um todo e, principalmente, para 

construção de um paradigma crítico que respeite os direitos conquistados pela população 

infanto-juvenil sem, contudo, cair nos idealismos acima apontados.  

  A base, portanto, trazida pela justiça infracional, será importante para a construção de 

uma política criminal alternativa, que respeite os adolescentes como sujeitos de direitos, 

através do paradigma garantista, e, acima de tudo, aponte alternativas para a redução do 

controle punitivo e de seus efeitos para a população, sobretudo, jovem e pobre, indesejada na 

atual configuração do capitalismo512.  

Há, portanto, que se considerar, dentro desta política criminal, que como já foi dito 

não se restringe ao crime, mas a uma atuação diferente por parte do Estado sobre 

determinados sujeitos, a necessidade de uma atuação sobre o procedimento de apuração do 

ato infracional e de aplicação das medidas socioeducativas com bases no garantismo 

infracional, na qual se respeite adolescentes como portadores de direitos, no considerado 

“Direito Infracional Mínimo”513, em que há a necessidade de redução dos efeitos 

estigmatizantes do controle social sobre os adolescentes, e na atuação dos movimentos 

reivindicatórios, necessários para a própria estratégia de reformulação democrática do Estado.  

                                                           
510 Remete-se o leitor para o quarto capítulo desta obra. 
511 Discorda-se do posicionamento de João Batista Saraiva, ao referir-se que a negação da falência do direito 
penal juvenil é a ressuscitação do velho discurso do direito tutelar. SARAIVA, João Batista Costa. Adolescente 
em Conflito com a Lei: da indiferença à proteção integral: uma abordagem sobre a responsabilidade 
penal juvenil. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. 
512 Remete-se o Leitor para o segundo capítulo desta pesquisa. 
513 Em clara alusão ao direito penal mínimo – Cf.: ROSA, Alexandre Morais da; LOPES, Ana Christina Brito. 
Op cit. p. 234-241. 
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Sobre as estratégias desta política criminal alternativa através da incorporação do 

garantismo no processo infracional, do direito infracional mínimo e na atuação reivindicatória 

dos movimentos de infância, o próximo tópico será dedicado. 

  

3.5. Os Contornos de uma Política Criminal Alternativa para o Sistema de Controle 

Social de Adolescentes  

  A partir dos desdobramentos críticos analisados nos tópicos passados, busca-se, a 

partir de agora, traçar alguns caminhos possíveis para uma política criminal que consiga, ao 

mesmo tempo, reduzir os efeitos danosos do sistema punitivo e reverter o foco de 

criminalização sobre determinados adolescentes indesejados, ou melhor, considerados como 

inimigos. Com base nestas estratégias, procura-se superar os pontos mais sensíveis do 

Estatuto, tentando sepultar, ou pelo menos reduzir os efeitos danosos, da cada vez mais viva 

doutrina da situação irregular. Nestas estratégias, como foi visto, estão englobadas: 1) a 

necessidade de uma instrumentalização processual que respeite o adolescente como sujeito de 

direitos e; 2) o direito infracional mínimo, em analogia ao Direito Penal mínimo, no qual se 

encaixaria a atuação dos movimentos da sociedade civil em prol da infância pela efetivação 

democrática dos direitos infanto-juvenis.   

 

3.5.1. O Processo Infracional: Em Busca de uma Instrumentalização Normativa que Respeite 

os Adolescentes como Sujeitos de Direitos 

 É possível, dentro daquilo que foi traçado previamente na normativa nacional e 

internacional concernente aos direitos infanto-juvenis, apontar algumas estratégias 

instrumentais para a concretização do adolescente como sujeito de direitos através do 

processo de apuração do ato infracional e de aplicação das medidas socioeducativas, 

colocando a necessidade de resistência contra os avanços autoritários do controle social, 

principalmente naquilo que tange ao inimigo dentro do sistema punitivo, que traz, 

conjuntamente, a necessidade de transformação do paradigma tutelar, ainda presente e com 

cada vez mais força, da doutrina da situação irregular. 

 É necessário reconhecer que, com a criação do Estatuto, houve a redução dos 

elementos subjetivos e discricionários antes presentes nas legislações pertinentes a crianças e 
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adolescentes já analisadas anteriormente514, no entanto, esta redução não ocasionou 

necessariamente a eliminação total de alguns elementos menoristas ainda presentes515. Assim, 

apesar da inovação legislativa em relação às antigas doutrinas deveras arbitrárias, não houve o 

total desaparecimento das doutrinas em busca do melhor interesse do menor e das 

necessidades de exclusão dos considerados em situação irregular, e, pior, há justamente o 

reafloramento destas doutrinas em busca da retirada da condição, pelo menos teórica, de 

sujeito dos adolescentes os quais o Estado intervém por acusá-los de algum ato infracional516. 

Há, em virtude das considerações nas últimas décadas sobre o inimigo, sobretudo o 

adolescente pertencente à população marginalizada que não pode consumir em shoppings 

centers517, a intervenção arbitrária, que desconsidera o adolescente como sujeito de direitos e 

passa a encará-lo apenas como objeto de intervenção em busca de sua “melhoria social” e 

para o seu “melhor interesse”. 

 Assim, há de se reconhecer as falhas do Estatuto, principalmente ao tratar de alguns 

procedimentos que levam a considerações extremamente subjetivas e estigmatizantes, típicas 

da doutrina da situação irregular. Que o diga, por exemplo, a omissão do §1º, Art. 112, que 

pode levar o magistrado averiguar as circunstâncias pessoais do adolescente na hora de 

aplicação de alguma medida socioeducativa518. Ou seja, infelizmente, a personalidade do 

adolescente acaba se tornando ponto importante, e sensível, para a determinação de uma 

medida socioeducativa. No entanto, estas falhas podem ser minimamente reduzidas a partir 

das considerações das garantias processuais previstas constitucionalmente, que reconhecem o 

adolescente também como um sujeito de direitos individuais frente aos anseios do Estado.  

As práticas tutelares podem estar escondidas em intenções pedagógicas mais 

repressivas do que necessariamente capazes de conferir cidadania519 ao jovem tutelado. Desta 

                                                           
514 Remete-se novamente o leitor para o segundo capítulo desta pesquisa. 
515 MENDEZ, Emílio Garcia. Evolução Histórica do Direito da Infância e Juventude. In: ILANUD. Op. cit. p. 
17. 
516 Aqui, discordando-se do pensamento de Emílio Mendez de que há, com o ECA, a retirada das formas mais 
grotescas e abertas de menorismo, em franco processo de extinção. Ora, pode até ter havido a retirada das formas 
mais grotescas, mão não há a concordância com o processo de extinção. Há justamente ao contrário, com o 
aumento da tutela do sistema punitivo sobre adolescentes tachados como inimigos. Cf.: MENDEZ, Emílio 
Garcia. Evolução Histórica do Direito da Infância e Juventude. In: ILANUD. Op. cit. p. 17. 
517 Remete-se novamente o leitor para o segundo capítulo desta pesquisa. 
518 “Art. 112. (...) § 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as 
circunstâncias e a gravidade da infração”. BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. Dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. 
519 Neste sentido, discorda-se do pensamento de Eliana Athayde ao defender que: “Já a sanção socioeducativa, 
embora reativa à prática infracional, dada sua natureza sancionatória, e em face do cumprimento do preceito 
normativo, não tem caráter punitivo nem repressivo, e sua natureza é, exclusivamente, educativa e de inclusão 
social, podendo ter, como função acessória a defesa social no seu sentido mais atual, na medida em que inclui 
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forma, a política alternativa, em consideração ao processo infracional, há de considerar não 

somente os pontos repressivos criminalizantes maus, mas também as consideradas boas 

práticas tutelares e compassivas520, que atuariam supostamente no melhor interesse dos 

adolescentes, mas nada mais fazem do que retirar a subjetividade e intervir arbitrariamente. 

Então, dentro da estratégia instrumental efetuada pelo processo infracional, há a necessidade 

de evitar que haja o estímulo dos elementos discricionários e subjetivos amplamente presentes 

na etapa menorista e que alguns autores, como Emílio Mendez, alegam estarem presentes na 

atualidade através do neomenorismo521. 

 Neste sentido, Alexandre da Rosa e Ana Lopes irão defender a necessidade da matriz 

garantista como um dos caminhos possíveis para a interpretação e aplicação do processo 

infracional e das medidas socioeducativas. O Sistema Garantista (SG) constitui-se como um 

elemento importante para a redução dos subjetivismos tutelares presentes no estatuto e para a 

incorporação do respeito ao adolescente como sujeito dentro do sistema de controle social, 

mas não deixa de ter também suas limitações522. Não obstante, da Rosa e Lopes analisam: 

“Levando em consideração que este escrito não tem caráter profético, o Sistema Garantista 

(SG) é apresentado como “um” e não “o” caminho possível. Até porque, pelo que se criticou 

em outro lugar, mesmo em sua forma ideal, não deixar de ter limitações inafastáveis”523. 

Ferrajoli prescreve onze princípios básicos que devem ser sucessivamente efetivados 

para a legitimidade de atuação do sistema penal. Sem a observância deles, segundo o autor, 

levaria a uma ilegitimidade para atuação interventiva do Estado sobre os indivíduos, a um 

autoritarismo desmesurado por parte do Poder Estatal, incapaz de respeitar os direitos 

fundamentais. São eles: delito, lei, necessidade, ofensa, ação, culpabilidade, jurisdição, 

acusação, prova e defesa524. Através destes princípios, são formulados dez axiomas 

garantistas que prescrevem regras básicas para Direito Penal e para o direito processual penal, 

que são: “1) Nulla poena sine crimine; 2) Nullum crimen sine lege; 3) Nulla lex (poenalis) 

sine necessitate; 4) Nulla necessitas sine iniuria; 5) Nulla iniuria sine actione; 6) Nulla actio 

sine culpa; 7) Nulla culpa sine iudictio; 8) Nullum iudicium sine acusatione; 9) Nulla 

                                                                                                                                                                                     
os próprios adolescentes infratores na proteção contra o delito”. ATHAYDE, Eliana. Posicionamento. In: 
ANCED. Op. cit. p. 24. 
520 MENDEZ, Emílio Garcia. Evolução Histórica do Direito da Infância e Juventude. In: ILANUD. Op. cit. p. 
16. 
521 Idem. Ibidem. p. 14. 
522 ROSA, Alexandre Morais da; LOPES, Ana Christina Brito. Op cit. p. 209. 
523 Idem. Ibidem. loc. cit. 
524 FERRAJOLI, Luigi. Op. cit. p. 91. 
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acusatio sine probatione; 10) Nulla probatio sine defensione”525. Vertidos em princípios, 

esses axiomas representam: 1) princípio da retributividade, que, dentro da ótica do direito 

infracional, seria convertido em princípio da consequencialidade da medida em relação ao 

ato infracional526; 2) princípio da legalidade, no sentido lato ou estrito; 3) princípio da 

necessidade ou da economia no Direito Penal, que, também da mesma forma, seria convertido 

em direito infracional; 4) princípio da lesividade ou da ofensividade do ato; 5) princípio da 

materialidade ou da exterioridade da ação; 6) princípio da culpabilidade ou da 

responsabilidade pessoal; 7) princípio da jurisdicionalidade no sentido lato e estrito; 8) 

princípio acusatório ou da separação entre o juiz e a acusação; 9) princípio da carga da prova 

ou da verificação; 10) princípio do contraditório, ou da defesa, ou da refutação527.  

 Desta forma, estes princípios representam os pontos fundamentais de atuação do 

Sistema Garantista (SG) proposto por Ferrajoli em consideração à necessidade de tornar a 

intervenção penal menos arbirtrária e com o respeito maior dos direitos fundamentais de cada 

indivíduo e devem, necessariamente, ser considerados de forma sucessiva. Eles devem, acima 

de tudo, fundamentar e legitimar a intervenção e a resposta de um Estado de direito sobre os 

indivíduos na esfera penal. Assim como prescreve da Rosa e Lopes, suas prescrições também 

se tornam importante não somente no Direito Penal, mas também na seara infracional, já que 

a responsabilização através das medidas socioeducativas, seja qual delas for, implica 

necessariamente a intervenção estatal sobre os direitos fundamentais de adolescentes, e, de 

qualquer forma, esta resposta do Estado será violenta, material ou simbólicamente528. 

 Os seis primeiros axiomas estão relacionados ao direito material, ou, de forma 

específica para adolescentes, ao ato infracional em si, proibindo, desta forma: 1) a aplicação 

da medida socioeducativa sem correlação lógica com algum tipo penal (o ato infracional). 2) 

todos os atos infracionais devem ser previstos através da lei, sendo esta ligada 

substancialmente aos direitos fundamentais inseridos na Carta constitucional, evitando, desta 

forma, tipos penais baseados na personalidade ou nas motivações internas do agente. 3) deve 

haver uma justa necessidade para a aplicação de uma medida socioeducativa, dirigida sempre 

a um determinado fim, desde que não viole outros direitos fundamentais do adolescente, como 

a liberdade de expressão e de opinião. Desta forma, as medidas socioeducativas não tem a 

função de melhorar ou piorar ninguém internamente, sob pena de se tornarem extremamente 

                                                           
525 Idem. Ibidem. p. 93. 
526 ROSA, Alexandre Morais da; LOPES, Ana Christina Brito. Op cit. p. 221. 
527 FERRAJOLI, Luigi. Op. cit. p. 93. 
528 ROSA, Alexandre Morais da; LOPES, Ana Christina Brito. Op cit. p. 271. 
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arbitrárias, como se verá adiante. Por isto a necessidade se correlaciona essencialmente com a 

imprescindibilidade de ruptura do Direito Penal (e infracional) com os aspectos ligados à 

moral. 4) o ato infracional deve ter, necessariamente, lesado algum bem jurídico 5) não deve 

haver a aplicação de medidas socioeducativas apenas com base em aspectos internos do 

agente. Deve o ato infracional apresentar alguma materialidade para que possa acontecer 

algum tipo de intervenção estatal. Repita-se, os comportamentos internos e as expressões de 

cunho individuais não podem ser puníveis. O ato infracional deve apresentar a materialidade 

para que seja aplicável alguma medida socioeducativa ao adolescente autor. 6) Em todo ato 

infracional deve ser averiguado o elemento subjetivo do agente – a consciência do ilícito – 

sob pena de responsabilizá-lo de forma objetiva. 

  Já os quatro últimos axiomas relacionam-se à tutela processual, que serão mais 

detidamente analisadas, como se verá: 7) A jurisdição é necessária para o desenvolvimento do 

devido processo legal, com a presença de um juiz natural. 8) O juiz e a parte acusatória devem 

estar separados, sendo que aquele não pode desempenhar de nenhum modo funções 

acusatórias, sob pena de desmoronamento dos direitos relativos ao acusado. 9) Toda acusação 

deve se fundar através de provas lícitas e moralmente legítimas para ser considerada válida. 

Não pode haver acusação sem a necessidade de um mínimo probatório da autoria e 

materialidade do ato infracional. 10) Em todo processo de apuração do ato infracional deve 

ser preservado o direito ao contraditório e à ampla defesa do acusado, com a preservação do 

direito de refutar as provas apresentadas pela acusação. 

 Assim, a aplicação destes princípios do Sistema Garantista (SG) poderiam, 

inicialmente, apontar um caminho importante para a redução dos efeitos drásticos 

proporcionados pelos avanços arbitrários sobre a justiça infracional, desrespeitando os direitos 

individuais infanto-juvenis. Há, a partir destes princípios invocados pela doutrina garantista, a 

necessidade de tornar a instrumentalização processual infracional capaz de garantir o respeito 

aos adolescentes como sujeitos portadores de direitos, e não torná-la como fim de uma 

suposta defesa social que nada mais é do que a defesa da ordem ideal invocada pelo controle 

social. 

 Com base nos direitos fundamentais de índole individual previstos tanto na 

Constituição como no arcabouço normativo nacional e internacional específico para crianças e 

adolescentes e na incorporação do discurso garantista ferrajoliano, analisa-se, logo abaixo, 

alguma das principais garantias fundamentais de índole processual para adolescentes acusados 

de praticar algum ato infracional. Tal análise tem como importância não somente frear os 
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avanços arbitrários do sistema punitivo contra adolescentes indesejados, através das garantias 

processuais previstas no plano constitucional e infraconstitucional, mas também traçar pontos-

chave para a análise das falhas – ou pontos sensíveis – encontradas no Estatuto na parte de 

apuração do ato infracional e de aplicação das medidas socioeducativas. 

 

3.5.1.1. Pleno e Formal Conhecimento do Ato Infracional 

 Esta garantia está prevista no art. 111, I, do Estatuto529, repetindo quase literalmente 

aquilo que foi predisposto no art. 227, §3º, IV, da Constituição530. De acordo com a garantia, 

o adolescente tem o direito de conhecimento pleno e formal, pela autoridade competente, do 

que está sendo acusado de cometer, mediante citação ou outro meio equivalente.  

 Neste sentido, esta garantia é base para outras garantias como a ampla defesa e o 

contraditório. Além disto, decorre também de sua interpretação, a proibição de vedar o 

conhecimento ou a participação em qualquer ato processual ao adolescente e a seu defensor. É 

direito do adolescente, assim como a qualquer pessoa, ser cientificado exatamente daquilo a 

que se está atribuindo contra ele.  

 Além disto, não se pode mitigar a rigidez da citação ou outra forma de cientificação 

em face da inimputabilidade do adolescente ou mesmo porque não se trata de assuntos penais, 

mas apenas de “natureza social”531. Como já foi dito anteriormente, inimputabilidade não 

trata necessariamente de incapacidade para discernir sobre determinados atos.   

 

3.5.1.2. O Devido Processo Legal e a Igualdade na Relação Processual – Juiz e Promotor 

Natural 

 O devido processo legal, como manejado por muitos autores, constitui-se uma 

garantia-mor dentro do estado de direito. É através dela que se preservam todas as outras 

garantias a quem se imputa a prática de algum ato infracional. Neste sentido, o devido 

                                                           
529 “Art. 111. São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias: I - pleno e formal 
conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante citação ou meio equivalente”. BRASIL. Lei nº 8.069, 
de 13 de Julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. 
530 “IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação 
processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica”. 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Extraído do sítio: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 19 mar. de 2012. 
531 LIBERATI, Wilson Donizeti. Processo Penal Juvenil: a garantia da legalidade na execução da medida 
socioeducativa. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 103. 
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processo legal não somente se liga ao respeito às normas e procedimentos previamente 

estipulados para intervir sobre qualquer indivíduo – aspecto formal – mas também se 

relaciona com a necessidade de conferir paridade de armas e a ampla defesa para quem é 

acusado – aspecto material – evitando-se assim boa parte dos abusos pela simples observância 

das regras formais sem, necessariamente, garantir efetivamente a participação do adolescente 

acusado532. 

 Essa garantia vem regulada no art. 5, LIV, da Constituição533, bem como no art. 110 

do Estatuto534, consistindo-se num dos principais fundamentos não só para o processo de 

aplicação de qualquer penalidade ou medida socioeducativa, mas também fundamento do 

próprio Estado de Direito535.  Para a consecução desta garantia, é imperioso o respeito a todas 

as outras garantias conferidas aos indivíduos, trazendo, assim, para a necessidade de se 

conferir uma paridade de armas e uma igualdade na relação processual entre acusação e 

defesa. 

 Neste sentido, há a importância de se efetivar uma igualdade na relação processual, 

tendo em vista que há uma natural disparidade entre o Estado incriminador, através dos 

órgãos de persecução criminal e do Ministério Público, e o adolescente a quem se acusa de 

cometer algum ato infracional. Partindo-se deste pressuposto, há a necessidade de se conferir 

uma ampla defesa, e não apenas o simples direito de defesa, e o contraditório, podendo o 

adolescente confrontar-se processualmente com a versão das vítimas e testemunhas e produzir 

todas as provas necessárias a sua defesa, assim como prescreve o art. 111, II, do Estatuto536.  

                                                           
532 “Acrescenta que o devido processo tem uma dupla dimensão: a formal e a material ou substancial. Em 
sentido formal, o devido processo consiste em que ninguém pode ser julgado senão em conformidade com o rito 
procedimental, previamente estabelecido, para que se cumpra aquele axioma de que ninguém pode ser 
condenado sem antes haver sido julgado senão em conformidade com o rito procedimental, previamente 
estabelecido, para que se cumpra aquele axioma de que ninguém pode ser condenado sem haver antes sido 
ouvido e vencido em juízo, com a plenitude das formalidades legais. (...) Em sentido material, o devido processo 
é o andamento das etapas do processo e o cumprimento das distintas atuações judiciais com sujeição às 
garantias constitucionais e legais, como limite da função punitiva do Estado”. LIBERATI, Wilson Donizeti. Op. 
cit. p. 94-95 
533 “LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. BRASIL. 
Constituição da República Federativa do Brasil. Extraído do sítio: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 19 mar. de 2012. 
534 “Art. 110. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal”. BRASIL. Lei nº 
8.069, de 13 de Julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. 
535 “É unanime que a garantia do devido processo legal se constitui em um perfeito resumo das regras fundantes 
do Estado de Direito, cuja solidez escora todo mecanismo de freios e contrapesos dos poderes, com a finalidade 
de impedir o arbítrio – próprio dos poderes – e de sustentar a realização dos direitos fundamentais da pessoa 
humana”. LIBERATI, Wilson Donizeti. Op. cit. p. 92. 
536 “II - (...) Igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir 
todas as provas necessárias a sua defesa”. BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. Dispõe sobre o 
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 Esta garantia somente é concretizada a partir do momento em que é respeitada também 

a regra do Juiz e do Promotor natural, vedando-se, assim, que haja algum juízo ou tribunal de 

exceção no caso do Poder Judiciário537, com as garantias decorrentes da magistratura para o 

exercício sadio da função538. Há também a vedação, analogicamente, da existência da figura 

do Promotor de exceção539, preservando-se também as devidas garantias para o Ministério 

Público540. A garantia do Juiz Natural também invoca a necessidade de as decisões judiciais 

serem todas fundamentadas, vedando que haja a íntima convicção não motivada. 

 O princípio do Juiz Natural541 e sua correlação com a paridade de armas tem a 

importância de apontar qual o papel do magistrado diante do processo de apuração e de 

aplicação das medidas socioeducativas: a de garantidor dos direitos individuais previstos tanto 

na Constituição como no ECA, evitando, assim, a disparidade entre acusação e defesa, onde o 

juiz figurava na posição de também acusador, podendo produzir provas contra o próprio 

acusado, contaminando-se com a acusação sob a alegativa de melhor interesse do menor. O 

Magistrado assume, durante o processo infracional, a função de não-parte542, tendo como 

objetivo garantir a regularidade e a paridade de armas. Não devem estar presentes questões 

como garantir a “defesa social”, ou os “fins de justiça social”, tão apontado em legislações 

como o Código de Processo Penal e no próprio ECA, sob pena de desmoronamento do 

princípio acusatório e de todas as garantias individuais do adolescente.  

 A posição do Juiz dentro do processo infracional é a de garantir que acima de tudo, 

haja o respeito da participação efetiva do adolescente, seja pessoal ou através de uma defesa 

                                                                                                                                                                                     
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. 
537 “XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção”. BRASIL. Constituição da República Federativa do 
Brasil. Extraído do sítio: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. 
Acesso em: 19 mar. de 2012. 
538 “Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias: I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida 
após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o 
juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado; II - inamovibilidade, 
salvo por motivo de interesse público, na forma do art. 93, VIII; III - irredutibilidade de subsídio (...)”. Idem. 
Ibidem.   
539 Apesar de haver posicionamentos contra a existência do princípio do Promotor Natural. Cf.: NETO, Fernando 
da Costa Tourinho. Processo Penal. Vol. 1. 25 ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 255. 
540“Art. 128: (...) I - as seguintes garantias: a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o 
cargo senão por sentença judicial transitada em julgado; b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse 
público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta 
de seus membros, assegurada ampla defesa; c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do art. 39, § 4º, 
(...)”. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Extraído do sítio: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 19 mar. de 2012. 
541 “V - direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente”. BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de Julho 
de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. 
542 ROSA, Alexandre Morais da; LOPES, Ana Christina Brito. Op cit. p. 186. 
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técnica, assegurando que haja o contraditório dentro da persecução estatal sobre um suposto 

ato infracional. Ou seja, o juiz assume, no processo infracional, a função de garantidor da 

regularidade processual543. Nesta perspectiva, evita-se impor como função do magistrado a 

necessidade de garantir os anseios sociais ou o melhor interesse do menor, envolvendo-se 

com uma carga autoritária típica das legislações antidemocráticas, colocando ao Magistrado a 

postura moralista e personalista de “justiceiros da sociedade”544. 

 Desde já é necessário refletir sobre as considerações envolvendo os aspectos 

processuais e a realização dos anseios sociais. Ora, o processo penal, assim como o processo 

infracional, não tem como finalidade a busca da verdade real, ou a garantia da paz social, ou 

até mesmo realização da justiça social545. Todos estes discursos acima colocados acabam por 

realocar a posição do Magistrado e dos outros operadores do sistema de controle não como 

garantidores dos direitos fundamentais, mas sim como os “justiceiros sociais”, em busca da 

procura desenfreada e arbitrária dos verdadeiros inimigos sociais, que, como já foi debatido, 

estão predispostos à seletividade e estigmatização do próprio sistema. A postura arbitrária, 

disfarçada através da bondade e do apego ao melhor interesse do menor (da sociedade), é 

extremamente prejudicial às próprias garantias estampadas pelo processo infracional, mas 

essencialmente eficaz para as políticas de extermínio material e simbólico dos adolescentes 

indesejados. Contudo, também não se pode cair na ilusão de considerar os chamados 

“operadores” do sistema de justiça neutros, não influenciados pelas disputas simbólicas pela 

verdade jurídica546.  

  

3.5.1.3. A Ampla Defesa e a Efetividade do Contraditório 

  A ampla defesa e o contraditório constituem a garantia de conferir, ao acusado, meios 

de defesa dos atos que lhe são imputados pela outra parte. De certa forma, não se pode 

compreender o contraditório apartado da garantida da ampla defesa, pois aquele não é nada 

mais do que a própria exteriorização da ampla defesa dentro do processo de apuração do ato 

infracional547. O contraditório estaria, inicialmente, no tratamento conferido ao acusado para 

                                                           
543 LIBERATI, Wilson Donizeti. Op. cit. p. 120. 
544 ROSA, Alexandre Morais da; LOPES, Ana Christina Brito. Op cit. p. 189. 
545 Idem. Ibidem. p. 247. 
546 “O Juiz que não tem valores e diz que o seu julgamento é neutro, na verdade está assumindo valores de 
conservação. O juiz sempre tem valores. Toda sentença é marcada por valores. O juiz tem que ter a sinceridade 
de reconhecer a impossibilidade de sentença neutra”. PORTANOVA, Rui. Motivações Ideológicas da 
Sentença. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1994. p. 74. 
547 LIBERATI, Wilson Donizeti. Op. cit. p. 95. 
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contrapor a todos os significantes probatórios produzidos pela outra parte através de sua 

versão dos fatos, que deve ser levada em consideração.  

 Para Alexandre da Rosa e Ana Lopes o contraditório precisa ser revisitado, uma vez 

que não se pode apenas ouvir as alegações das partes acusadas, no caso, do adolescente – 

quando há a escuta – mas precisa existir, efetivamente, a necessidade de paridade entre as 

partes para garantir um processo efetivamente garantidor dos direitos fundamentais. Há, 

então, a necessidade de reconhecimento de adolescentes como sujeitos de direitos, como 

efetivo participante do processo em que se está acusando a sua autoria em relação a algum ato 

infracional. Esta efetiva participação é, sem dúvidas, uma importante estratégia para evitar a 

coisificação do adolescente dentro do processo, retomando-o à aplicação de medidas a partir 

do melhor interesse do menor baseadas no que o Magistrado e/ou o Promotor pensavam sobre 

o caso.  

A ampla defesa, como sendo o meio através do qual se exterioriza o contraditório, 

advoga não somente a necessidade de se garantir a defesa técnica por um profissional 

habilitado548, mas também a garantia de uma defesa efetiva, na qual, inicialmente, o defensor 

do adolescente tem por dever utilizar, de maneira correta e efetiva, as estratégias possíveis e 

cabíveis para a defesa do adolescente, sob pena de ser destituído do posto. A defesa efetiva 

passa também pela necessidade de intimação, não só do defensor, mas também do 

adolescente, de todos os atos processuais para que possa efetivar seu direito de confronto549. 

A autodefesa também fundamenta o conteúdo da ampla defesa, constituindo-se no 

direito de confronto, pelo próprio adolescente, de todos significantes probatórios produzidos 

contra ele, tendo, portanto, o direito de se manifestar e de apresentar sua própria versão dos 

fatos, sugerir provas, bem como o direito ao silêncio e a não autoincriminação. 

Imprescindível, contudo, que os argumentos produzidos pelas partes sejam considerados séria 

e verdadeiramente pelo Magistrado, garantidor da paridade de armas dentro do jogo 

processual. 

                                                           
548 “Art. 206. A criança ou o adolescente, seus pais ou responsável, e qualquer pessoa que tenha legítimo 
interesse na solução da lide poderão intervir nos procedimentos de que trata esta Lei, através de advogado, o 
qual será intimado para todos os atos, pessoalmente ou por publicação oficial, respeitado o segredo de justiça. 
Parágrafo único. Será prestada assistência judiciária integral e gratuita àqueles que dela necessitarem. Art. 
207. Nenhum adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional, ainda que ausente ou foragido, 
será processado sem defensor”. BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e dá outras providências. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. 
549 ROSA, Alexandre Morais da; LOPES, Ana Christina Brito. Op cit. p. 213-214. 
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 Caso o adolescente não constitua advogado, deverá ter sua defesa promovida550 por 

Defensor Público ou, na falta deste, por advogado nomeado, conforme perfaz o art. 141, §1º, 

do ECA551 combinado com o art. 134 da CF552. Não se pode, desta forma, permitir que haja a 

oitiva do adolescente sem a presença de seu defensor, seja durante a fase processual, ou na 

fase pré-processual (oitiva informal realizada com o membro do Ministério Público), já que a 

partir desta pode ser proferida uma remissão (espécie de transação extrajudicial), com ou sem 

aplicação de medida socioeducativa, que somente será homologada pelo juiz.    

 Nesta seara, é evidentemente inconstitucional a regra exposta no §2º do art. 186 do 

ECA553, que aponta para a obrigatoriedade da defesa técnica somente quando o fato for grave. 

Ora, percebe-se, através deste artigo, que o Estatuto fora elaborado através da disputa clara 

entre as doutrinas tutelares, ligadas à doutrina da situação irregular, e as doutrinas que 

pregavam a proteção integral. A análise da previsão legal acima apontada será detidamente 

analisada no próximo capítulo.  

  Por fim e de maneira específica no Estatuto, o adolescente acusado de cometer algum 

ato infracional tem o direito de solicitar a presença dos pais em qualquer fase do 

procedimento, de acordo com o art. 111, VI, do ECA554. Este direito também decorre da 

garantia da ampla defesa, sendo a presença dos pais um instrumento para a garantia de defesa 

do adolescente e para segurança dele diante da intervenção persecutória. 

 

3.5.1.4. Vedação da divulgação dos atos processuais, policiais e administrativos envolvendo 

adolescentes acusados da prática do ato infracional 

                                                           
550“IV - assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na forma da lei”. BRASIL. Lei nº 8.069, de 
13 de Julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. 
551 “Art. 141. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público 
e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos. § 1º. A assistência judiciária gratuita será prestada aos que 
dela necessitarem, através de defensor público ou advogado nomeado”. Idem. Ibidem. 
552 “Art. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV.)”. BRASIL. 
Constituição da República Federativa do Brasil. Extraído do sítio: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 19 mar. de 2012. 
553 “Art. 186. Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável, a autoridade judiciária procederá à oitiva 
dos mesmos, podendo solicitar opinião de profissional qualificado. (...)§ 2º Sendo o fato grave, passível de 
aplicação de medida de internação ou colocação em regime de semi-liberdade, a autoridade judiciária, 
verificando que o adolescente não possui advogado constituído, nomeará defensor, designando, desde logo, 
audiência em continuação, podendo determinar a realização de diligências e estudo do caso”. BRASIL. Lei nº 
8.069, de 13 de Julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. 
554 “VI - direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento”. Idem. 
Ibidem. 
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 Esta garantia, sem dúvidas, visa à proteção da vida, da dignidade, da honra e da 

imagem daquele adolescente acusado da prática do ato infracional, estando prevista 

especificadamente nos arts. 17 e 143 do Estatuto555. Também se relaciona com a presunção de 

inocência que, como se sabe, diante de um cenário que prega o extermínio da juventude não-

consumidora brasileira, acaba se tornando uma utopia vanguardista. 

 A garantia do sigilo processual também está intimamente relacionada com da 

proibição da divulgação pública de nomes e outros tipos de identificações pessoais, como o 

rosto ou traços corporais dos adolescentes acusados da prática do ato infracional. Apesar de, 

ultimamente, a mídia em geral advogue pela supressão de tais dispositivos, em função de uma 

falsa ideia de defesa da sociedade556 – ou melhor, defesa da lei e da ordem, como já foi 

explicitado nos capítulos anteriores – tal instrumento se mostra essencialmente importante 

para a preservação da presunção de inocência e, melhor, do futuro daquele adolescente diante 

de um controle social estigmatizante e degradador da personalidade do sujeito.    

 Necessário ressaltar que a proibição de divulgação dos atos processuais, policiais ou 

administrativos não significa, de forma alguma, qualquer tolhimento para a garantia de ampla 

defesa do adolescente acusado. Neste sentido, o defensor, o próprio adolescente, ou seu 

representante tem o direito de ter pleno acesso ao processo e a qualquer prova, seja produzida 

na delegacia, em juízo, no Ministério Público ou em órgãos administrativos, sendo vedado 

qualquer tolhimento neste sentido557.  

 

3.5.1.5. Vedação do Uso de Provas Ilícitas e Inutilização daquelas que não Foram Produzidas 

em Contraditório 

 As provas obtidas por meios ilícitos, pela própria disposição constitucional558, são 

vedadas, tanto as materialmente ilícitas, quando são produzidas por violação a alguma regra 

                                                           
555 “Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e 
do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e 
crenças, dos espaços e objetos pessoais. Art. 143. E vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e 
administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional. 
Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-
se fotografia, referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e 
sobrenome”. Idem. Ibidem. 
556 Cf.: CEDECA. Televisões: Violência, Criminalidade e Insegurança nos Programa Policiais do Ceará. 
Fortaleza: Expressão Gráfica, 2011. 
557 ROSA, Alexandre Morais da; LOPES, Ana Christina Brito. Op cit. p. 215. 
558 “LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”. BRASIL. Constituição da 
República Federativa do Brasil. Extraído do sítio: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 19 mar. de 2012. 
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de direito material, ou as processualmente ilícitas, quando são produzidas em violação às 

regras de direito processual. Neste sentido, somente se for para beneficiar a defesa do 

acusado, as provas ilícitas deverão ser permitidas no processo infracional. Vale aqui também 

ressaltar a teoria dos “frutos da árvore envenenada”, a qual pressupõe que todos os atos 

posteriores àquele maculado pela prova ilícita serão considerados, também, inválidos. 

Além disto, somente as provas produzidas em contraditório serão válidas, não 

existindo, portanto, a possibilidade de consideração por parte do magistrado de provas 

contidas nos autos sobre as quais não foi realizado o contraditório. Neste sentido, Rosa e 

Lopes são salutares ao afirmar:  

(...) os significantes probatórios colhidos na Delegacia de polícia e na apresentação 
ao Ministério Público, bem como a conclusão sobre autoria e materialidade 
constantes dos pareceres e laudos da Equipe Interprofissional não podem ser 
considerados na decisão. Somente a prova produzida em contraditório é válida559. 

 

3.5.1.6. A Liberdade como Regra Basilar Durante o Processo Infracional  

 Esta garantia é decorrente do princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, 

LVII560, da Lei Maior, que aborda justamente da necessidade de o Estado tratar, antes de 

transitada em julgado a sentença de condenação, ou no caso de adolescentes, de aplicação da 

medida socioeducativa, qualquer indivíduo como inocente.  

Apesar de essencialmente deturpado em virtude das últimas ameaças advindas das 

legislações arbitrárias561 e com a excessiva aplicação das prisões provisórias e das internações 

provisórias, no caso de adolescentes, esta garantia ainda se mostra importante justamente para 

barrar os avanços autoritários do Estado nos últimos anos. A preservação da liberdade do 

acusado deve ser a regra até a finalização de todo o processo infracional. 

 Assim como prescreve o art. 227, V, da Constituição, a liberdade ainda é a regra, pelo 

menos no dever ser. Assim, a exceção, fundamentada a partir da necessidade imperiosa da 

medida, terminologia jurídica extremamente vaga que produz um exame ideológico por parte 

do controle, é a restrição de liberdade do adolescente antes da aplicação da medida e também 

quando for aplicada a medida através de sentença transitada em julgado, já que a internação 

                                                           
559 ROSA, Alexandre Morais da; LOPES, Ana Christina Brito. Op cit. p. 217. 
560 “LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Extraído do sítio: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 19 mar. de 2012.  
561 KARAM, Maria Lúcia. Revisitando a Sociologia das Drogas. In: ANDRADE, Vera Regina Pereira de (org.). 
Verso e Reverso do Controle Penal: (Des)Aprisionando a Sociedade da Cultura Punitiva. Vol. 1. 
Florianópolis: Fundação Boiteux. p. 136. 
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definitiva deve ser a ultima ratio. Há também de levar em consideração o direito de recorrer 

em liberdade como regra, quando ao adolescente é aplicada alguma medida privativa de 

liberdade, sendo aplicável da mesma forma a regra pertinente à internação provisória até que 

os recursos sejam definitivamente julgados e o processo transitado em julgado.  

 

3.5.2. O Direito Infracional Mínimo e a Atuação de Movimentos em prol da Redução dos 

Efeitos Arbitrários da Responsabilização Juvenil 

 O esboço garantista formulado acima, com base em algumas das principais garantias 

individuais de índole processual, não teria sentido sem a busca por uma redução dos efeitos 

negativos gerados pelo próprio sistema de responsabilização juvenil na atualidade, 

contrariando, contudo, o eficientismo562 das instituições punitivas apregoado na atualidade, 

com a necessidade de apreensão cada vez maior da juventude supostamente perigosa. 

Esta proposta de um direito infracional mínimo passa, inicialmente, pelas reflexões 

abordadas por da Rosa e Lopes que, por sua vez, tem fundamentos na perspectiva do Direito 

Penal mínimo formulada por Ferrajoli563. Nesta perspectiva, há a necessidade de que os 

efeitos perversos do Direito Penal, e do direito infracional, sejam reduzidos, sem, contudo, 

voltar-se às sujeições de índole moralizante564 típicas não somente do período de vingança 

privada para o Direito Penal, como também do período de situação irregular para 

adolescentes. 

 No entanto, para além de Ferrajoli, que no pensamento de Vera Andrade, formula uma 

estratégia de minimalismo baseado apenas na crise conjuntural do sistema de controle (que, a 

partir da sua própria ressignificação no contexto social, passa a ser relegitimado) é necessário 

pensar no direito infracional mínimo, assim como o Direito Penal mínimo, através de uma 

perspectiva de uma crise de legitimidade estrutural no sistema de controle social. Assim, não 

é pela simples mudança de conjuntura socioeconômica e pela redução apenas dos seus efeitos 

negativos da medida, que também são importantes, diga-se de passagem, que o controle 

punitivo irá se tornar mais legítimo dentro de uma estrutura capitalista de exclusão e 

marginalização social. É preciso, nesta perspectiva, mudar a própria cultura punitiva em si, 

dentro de uma estratégia política de grandes reformas sociais, pensando num horizonte a 

                                                           
562 Esta terminologia não aponta que a eficiência do sistema punitivo é necessariamente mal, mas sim a 
eficiência vinculada às estratégias atuais de controle sobre determinados inimigos. 
563 FERRAJOLI, Luigi. Op. cit. Madrid: Trotta, 1995. p. 103-109. 
564 Idem. Ibidem. p. 341-342. 
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longo prazo, ou  mesmo sob uma perspectiva utópica565, o abolicionismo, pelo menos das 

medidas de restrição de liberdade.   

 A perspectiva de contração do sistema de responsabilização juvenil deve passar, 

necessariamente, pela perspectiva de consideração dos adolescentes como sujeitos de direitos 

e com desejos próprios, e não através de ideologias normatizantes através de uma suposta 

proposta pedagógica baseada num modelo de adolescente submisso e fiel. É preciso respeitar 

a subjetividade e os anseios dos adolescentes que foram acusados de cometer algum ato 

infracional, não o encarando como um suposto inimigo social, como são encarados boa parte 

dos jovens atuais selecionados pelo controle punitivo. Há a imprescindibilidade de ruptura do 

estado de exceção permanente presente para determinados jovens. Para estes, assim como foi 

colocado no capítulo segundo, somente as políticas arbitrárias e repressivas são percebidas, 

mas negadas as verdadeiras políticas sociais, relacionadas com a redução das desigualdades.   

 A redução do aparato punitivo dentro da seara infracional deve estar vinculada ao 

aumento da atenção Estatal nas chamadas políticas sociais, bem como deve, necessariamente, 

voltar-se para a reforma das instituições de apuração e de aplicação das medidas 

socioeducativas e, acima de tudo, para a transformação das relações sociais de produção. De 

acordo com Baratta: 

Por isso, uma política criminal alternativa coerente com a própria base teórica não 
pode ser uma política de “substutivos penais”, que permaneçam limitados a uma 
perspectiva vagamente reformista e humanitária, mas uma política de grandes 
reformas sociais e institucionais para o desenvolvimento da igualdade, da 
democracia, de formas de vida comunitária e civil alternativas e mais humanas, e do 
contrapoder proletário, em vista da transformação radical e da superação das 
relações sociais de produção capitalistas566.   

 

 Volta-se, contudo, a preocupação estampada por Ferrajoli, ao apontar também a 

necessidade de garantir os direitos individuais contra a vingança privada, finalidade 

fundamental do próprio Direito Penal, e também do direito infracional. Nesta perspectiva, a 

redução do direito infracional e de suas consequências negativas não significa o estímulo à 

tutela vinculada à vingança privada, do controle social como um todo. Neste sentido, tem 

razão Emílio Mendez ao afirma que não é somente necessário mudar os conteúdos dos 

subjetivismos e das discricionariedades, presentes no discurso de responsabilização juvenil 

atual, através necessidade pedagógica da medida e do melhor interesse do adolescente, mas 

                                                           
565 Cf.:HERKENHOFF, João Baptista. Direito e Utopia. 5 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004.   
566 BARATTA, Alessandro. Op. cit. p. 201. 
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deve também eliminar as próprias discricionariedades presentes no discurso do controle 

social567.  

 A proposta minimalista não corresponde, neste sentido, a redução das garantias 

individuais previstas constitucionalmente. Muito pelo contrário, a redução do aparato 

repressivo e estigmatizante tem como consequência básica o aumento das garantias 

infracionais, através da revisão e oxigenação da legislação infanto-juvenil para tornar a 

apuração do ato infracional e a aplicação das medidas socioeducativas menos arbitrárias 

possíveis. 

 A finalidade da proposta minimalista, assim como aponta Baratta568 e Vera 

Andrade569, é não somente reduzir as penalidades, aumentar as possibilidades das garantias de 

liberdade, através de suspensão condicional da pena, remissão e outras modalidades, mas 

também a mudança estrutural do sistema punitivo, tendo como perspectiva o abolicionismo, 

pelo menos das medidas de privação de liberdade, como fim, sem, contudo, acabar ou reduzir 

com as garantias processuais previstas nas legislações infraconstitucionais e constitucional570. 

Em relação ao sistema penal como causador de mais dor do que de solução de 

conflitos, extrai-se a alegação de Ferrajoli: 

A história das penas é, sem dúvida, mais horrenda e infamante para a humanidade 
do que a própria história dos delitos: porque mais cruéis e talvez mais numerosas do 
que as violências produzidas pelos delitos têm sido as produzidas pelas penas e 
porque, enquanto o delito costuma ser uma violência ocasional e às vezes impulsiva 
e necessária, a violência imposta por meio da pena é sempre programada, 
consciente, organizada por muitos contra um571. 

 

 A proposta minimalista, assim, trabalha com a máxima contração do direito 

infracional, através dos mecanismos de despenalização e de resolução de conflitos fora da 

seara infracional, por mecanismos não-estigmatizantes, como nas esferas administrativa e 

cível572. Para da Rosa e Lopes: “os delitos de bagatela não justificam nem a instauração do 

processo”573. A contração, contudo, não significa afirmar que haja a redução das garantias 

                                                           
567 MENDEZ, Emílio Garcia. Evolução Histórica do Direito da Infância e Juventude. In: ILANUD. Op. cit. p. 
19. 
568 BARATTA, Alessandro. Op. cit. p. 202.  
569 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Minimalismos, Abolicionismos e Eficientismo: a crise do sistema penal. 
entre a deslegitimação e a expansão. XIX Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Palestra 
Proferida no “Painel Crime, Castigo e Direito”. Florianópolis, 28 de setembro de 2005. p. 11-12. 
570 BARATTA, Alessandro. Op. cit. p. 206.  
571 FERRAJOLI, Luigi. Op. cit. p. 310. 
572 BARATTA, Alessandro. Op. cit. p. 203.  
573 ROSA, Alexandre Morais da; LOPES, Ana Christina Brito. Op cit. p. 236. 
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conquistadas para prevenir a atuação desmesurada do sistema punitivo574, muito pelo 

contrário, há a necessidade de que elas sejam estimuladas para que não se volte à vingança 

privada. 

 A “derrubada dos muros do cárcere”575, assim como defende Baratta, consistente na 

abertura do cárcere e do fortalecimento das medidas em meio aberto, em detrimento das de 

internação e semiliberdade, deve ser estimulada, através da minimalização dos mecanismos de 

neutralização e de submissão, como os aspectos pseudo-pedagógicos da medida, bem como 

pela municipalização das medidas socioeducativas, assim como apregoa Carlos Nicodemos576, 

tendentes a estimular a participação e o convívio comunitário do adolescente e reduzir os 

efeitos estigmatizantes das medidas. 

Este trabalho aposta justamente na perspectiva de mudança dos paradigmas esboçados 

pelo senso comum, como já foi analisado577, através da necessidade de uma reflexão crítica 

sobre os pontos sensíveis trazidos pelo Estatuto na seara infracional, além da necessidade de 

reformulação destes a partir de uma perspectiva minimalista, tendente a respeitar as garantias 

infanto-juvenis presentes na normativa internacional e nacional. Assim, pode-se abrir um 

flanco de resistência contra as formulações baseadas na doutrina da “lei e ordem” e, acima de 

tudo, na perspectiva de encarar o adolescente como o inimigo a ser combalido através do 

sistema de responsabilização ou de outros mecanismos também autoritários. 

 Dentro deste flanco de resistência, sempre em prontidão na defesa dos direitos infanto-

juvenis contra a tutela arbitrária do sistema punitivo, não se pode esquecer dos movimentos 

reivindicatórios presentes na sociedade civil578. Neste sentido, destaca-se a luta dos 

movimentos em prol da infância tendentes a lutar pela redução dos efeitos negativos da tutela 

infracional, sobretudo a partir da tutela autoritária atuada pelo próprio Estado.   

 Desta maneira, a política criminal alternativa não se restringe apenas aos muros das 

faculdades ou dentro dos debates e conferências do mundo jurídico. Ela atinge a rua, passando 

a se traduzir num fenômeno também realizado pelas organizações e movimentos da sociedade 

civil organizada, principalmente nos movimentos de defesa dos direitos humanos infanto-

juvenis, trabalhando numa perspectiva de redução da ânsia do controle punitivo e de aumento 

das prestações sociais por parte do Estado. Necessário também ressaltar a necessidade de 
                                                           
574 BARATTA, Alessandro. Op. cit. p. 206. 
575 Idem. Ibidem. p. 203. 
576 NICODEMOS, Carlos. A Natureza do Sistema de Reponsabilização do Adolescente Autor de Ato 
Infracional. In: ILANUD. Op. cit. p. 80. 
577 Remete-se o leitor para o capítulo primeiro da pesquisa. 
578 Utiliza-se sociedade civil para designar movimentos organizados fora da estrutura do Estado. 
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incorporação do protagonismo infanto-juvenil nestes diversos setores da sociedade civil 

organizada, trabalhando, desta maneira com a participação efetiva de crianças e adolescentes 

nas soluções dos próprios problemas, evitando-se, assim, que se realizem ações de forma a 

encarar estes segmentos como objetos que devem ser moldados. Destaca-se, assim como foi 

apontado no capítulo segundo, o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua 

(MNMMR) como um dos movimentos infanto-juvenis em que há o efetivo protagonismo 

infanto-juvenil, com a participação direta de crianças e adolescentes na reivindicação e 

fortalecimento dos direitos infanto-juvenis579.  

Em nível nacional, destacam-se os Centros de Defesa da Criança e do Adolescente 

(CEDECA’s), organizações da sociedade civil responsáveis pela defesa intransigente dos 

direitos infanto-juvenis, reunidas principalmente através da Associação Nacional dos Centros 

de Defesa da Criança e do Adolescente (ANCED), responsável pela atuação na defesa dos 

Direitos Humanos de crianças e adolescentes, reunindo 36 Centros de Defesa em 17 Estados e 

no Distrito Federal580. Dentro da ANCED, aponta-se como o mais pertinente com esta 

pesquisa o Grupo de Trabalho sobre ato infracional, desenvolvendo trabalhos e pesquisas 

voltadas para o tema tendo como foco a preservação e o respeito aos direitos humanos 

infanto-juvenis581.  

Em nível estadual destaca-se o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do 

Estado do Ceará (CEDECA-Ceará), que, assim como os outros Centros de Defesa infanto-

juvenis, tem como missão a defesa dos direitos de crianças e adolescentes, especialmente 

quando estes forem violados, por ação ou omissão, por parte do Poder Público582. Dentro 

                                                           
579 Cf.: SILVA, Maria Liduina de Oliveira e. O controle sócio-penal dos adolescentes com processos judiciais 
em São Paulo: entre a proteção e a punição. Tese de Doutorado em Serviço Social. Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, 2005. 
580 Disponsível em: <http://www.anced.org.br/a-anced/sobre-a-anced/front-page>. Acesso em: 16 mar. 2012. 
581 HAMOY, Celina. Intridução. In: ANCED. Op. cit. p. 5. 
582 “O Cedeca Ceará atua com as seguintes estratégias: A Proteção jurídico-social, que compreende o enfoque 
de casos exemplares de violação aos direitos humanos da criança e do adolescente para demonstrar a 
gravidade e extensão das violações de direito no Brasil, assim como a busca de sua restituição. A proteção 
jurídico-social concretiza-se em intervenções jurídico-judiciais, intervenções administrativas e intervenções 
legislativas. Focamos nossa ação nas violações de direito cometidas pela ação ou omissão do Poder Público. 
Acreditamos que essas são exemplarmente mais graves, pois cometidas pela instância que tem o dever de 
assegurar o exercício dos direitos humanos a todas as pessoas. A Mobilização Social que compreende a 
articulação de ações com sujeitos sociais que podem buscar a efetivação de direitos infanto-juvenis. Esta 
estratégia engloba as iniciativas de fortalecimento de redes, fóruns e parcerias; atividades de lobby e pressão 
política; qualificação da comunicação e o estímulo ao protagonismo social de comunidades vítimas de violações 
de direitos. O CEDECA defende o Direito à Participação de crianças e adolescentes como Direito Humano, por 
isso, estimula o exercício da participação política da população infanto-juvenil. Produção e difusão de um 
conhecimento crítico, voltado ao avanço da democracia, do exercício dos direitos humanos e da construção de 
um modelo de desenvolvimento social e ambientalmente sustentável”. Disponível em: 
<http://www.cedecaceara.org.br/?q=linhas-de-acao/estrategias>. Acesso em 16 mar. de 2012. 



161 
 

desta perspectiva, o CEDECA-CE destaca-se no cenário de defesa dos direitos infanto-juvenis 

no Estado do Ceará desde 1994, quando foi criado. Durante este tempo, temas como o 

enfrentamento à violência sexual, o combate à violência policial e a erradicação do trabalho 

infantil, dentre outros, foram efetivamente trabalhados pela instituição583. Destaca-se, 

sobretudo nestes trabalhos, sua atuação no enfrentamento às diversas formas de violência 

praticada pelo Estado, como casos exemplares de violência policial, maus-tratos e violações 

de direitos praticadas dentro das instituições de privação de liberdade de adolescentes no 

Estado do Ceará e a atuação através da defesa técnica de adolescentes em “casos exemplares”, 

que envolvem graves violações de direitos humanos. Neste sentido, a instituição, vem 

realizando importantes atuações tendo por foco o desrespeito aos direitos infanto-juvenis por 

parte do Estado, como monitoramentos sobre o sistema de privação de liberdade584, realizado 

em parceria com outras instituições pertencentes ao Fórum DCA Estatual, uma pesquisa sobre 

a defesa técnica, na perspectiva do próprio adolescente acusado585 e de cartilhas pela defesa 

da manutenção da maioridade penal aos 18 anos586.  

Assim, reconhece a importância da atuação dos movimentos da sociedade civil em 

prol dos direitos infanto-juvenis, principalmente na luta pela redução dos efeitos nocivos do 

sistema punitivo, propugnando por novas políticas de Estado para a questão infracional, bem 

como para toda temática, e por uma cultura de respeito aos direitos humanos de uma forma 

geral. Neste sentido, a luta destes movimentos é, sobretudo, para a redução do próprio foco 

arbitrário e seletivo do controle punitivo sobre adolescentes pobres, no sentido de mudança 

das respostas estatais em relação aos graves problemas sociais, perpassando por políticas 

públicas sociais efetivadas pelo Estado. 

 

                                                           
583 Disponível em: <http://www.cedecaceara.org.br/?q=cedeca-ceara/missao>. Acesso em 16 mar. de 2012. 
584 “Atuamos no sentido de garantir a proteção de crianças de adolescentes, a partir do enfrentamento a 
diferentes formas de violência cometidas por agentes públicos. Neste tema estratégico, o Cedeca Ceará planeja 
ações sobre violência policial, maus-tratos a crianças sob responsabilidade do Estado, omissão de atendimento 
e negação de serviço público. Além disso, realizamos ações em defesa dos direitos de adolescentes em conflito 
com a lei e de controle para responsabilização de agressores sexuais, com foco nos seguintes objetivos: -
Mobilizar a sociedade para a defesa dos direitos de crianças e adolescentes e o controle social do Estado e para 
o aprimoramento do sistema sócioeducativo; -Ensejar o debate sobre a cultura punitiva da sociedade e do 
Estado, principalmente no tocante à violência policial; -Garantir a efetivação e o aprimoramento do sistema 
sócioeducativo; -Responsabilizar os agentes do Estado quando violadores dos direitos de crianças e 
adolescentes, em especial a violência física e psicológica; -Aprimorar o sistema de responsabilização da 
violência sexual e do atendimento da criança e do adolescente vítima de violência”. Disponível em: 
<http://www.cedecaceara.org.br/?q=cedeca-ceara/missao>. Acesso em 16 mar. de 2012. 
585Cf.: CEDECA-CE (org.). Defesa Técnica: o olhar do adolescente sobre o acesso à justiça. Fortaleza: 
Expressão Gráfica, 2008.   
586 Disponível em: <http://www.cedecaceara.org.br/files/cartilha-reducao_maioridade_penal.pdf>. Acesso em: 
16 mar. de 2012. 
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4. OS PONTOS SENSÍVEIS NO PROCESSO DE APURAÇÃO DO ATO 

INFRACIONAL E DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS: UMA 

ANÁLISE CRÍTICA 

 

“é mole de ver 
que em qualquer dura 

o tempo passa mais lento pro negão 
quem segurava com força a chibata 

agora usa farda 
engatilha a macaca 

escolhe sempre o primeiro 
negro pra passar na revista 

pra passar na revista 

 
todo camburão tem um pouco de navio negreiro” 

 

(Todo camburão tem um pouco de navio negreiro – O Rappa) 

 

4.1. Introdução 

 O último capítulo desta pesquisa traz como perspectiva uma análise mais detida de 

alguns dos principais pontos aqui chamados de sensíveis dentro do procedimento de apuração 

do ato infracional e de aplicação das medidas socioeducativas presentes no Estatuto da criança 

e do adolescente. Tal análise será efetuada tendo como fundamento tudo que foi estudado até 

aqui, levando-se essencialmente em consideração as teorias críticas da criminologia e seu 

papel fundamental em desvelar as reais funções presentes no atual contexto envolvendo o 

controle social, onde se destaca o desvelamento de um novo inimigo interno: a juventude 

descartável, constituindo-se no excesso587. Nesta perspectiva, destaca-se a influência ainda 

presente das antigas legislações baseadas na doutrina da situação irregular e seus 

procedimentos deveras subjetivos e discricionários. Por último, sobressai também a 

necessidade imperiosa de efetivar uma política alternativa para o controle social juvenil 

através do norte apontado pelo garantismo infracional, tendo como base central o respeito às 

garantias juvenis e o direito infracional mínimo, revertendo a expansão do sistema punitivo, 

principalmente para determinados adolescentes estigmatizados. 

 Assim, destaca-se, inicialmente, uma fratura extremamente sensível dentro do sistema 

infracional: a finalidade pedagógica da medida socioeducativa. É sobre este dilema que este 

capítulo se detém inicialmente, trabalhando numa perspectiva crítica e refletindo sobre a atual 

                                                           
587 Remete-se o leitor para o capítulo segundo da obra. 



163 
 

utilização desta característica dentro do controle social. Esta análise será de suma 

importância, pois o caráter – ou não – pedagógico da responsabilização juvenil pelo ato ilícito 

irá influenciar discursivamente todo o processo de apuração do ato infracional e de aplicação 

da medida socioeducativa.  

 Logo após, passa-se para a análise sobre o processo em si, identificando alguns 

procedimentos que apresentam frestas capazes de gerar uma ampla discricionariedade e 

subjetividade para os operadores do Sistema de Justiça, quais sejam: a) a ausência de 

obrigatoriedade defesa técnica na oitiva informal realizada pelo Ministério Público com a 

possibilidade de concessão da remissão antes de iniciado o procedimento judicial; b) a 

remissão e suas consequências; c) a internação provisória, efetuada antes da sentença 

definitiva, e seu aspecto discricionário e estigmatizador; e d) a hipótese de desconsideração da 

defesa técnica para fatos não considerados graves.  

 Após, analisa-se as falhas apresentadas no momento de aplicação das medidas 

socioeducativas: a) a consideração de características pessoais e familiares dos adolescentes na 

determinação da medida que seria mais adequada, além da ampla discricionariedade na 

graduação desta medida; b) a desnecessidade de aplicação de prazos máximos das medidas 

socioeducativas de liberdade assistida, de semiliberdade e de internação; c) a ausência de 

previsão legal de prescrição para as medidas socioeducativas; e d) a possibilidade de 

aplicação da medida socioeducativa de advertência sem provas suficientes de autoria e 

materialidade da infração.    

 Por fim, esta pesquisa reflete sobre um procedimento que há algum tempo está sendo 

utilizado para controlar socialmente adolescentes considerados perigosos com o auxílio da 

medicina e da psicologia: a interdição compulsória para jovens com dependência química. É 

neste último procedimento, como se verá, em que a voracidade do controle punitivo sobre 

determinados inimigos e a sensibilidade presente no Estatuto atingem seu ponto culminante 

na atualidade a ponto de retirar todas as garantias presentes no processo infracional em si para 

o controle compulsório de determinados jovens.  

 

4.2. A Finalidade Pedagógica da Medida Socioeducativa: Proteção ou Controle? 

Volta-se novamente, nesta pesquisa, para a análise sobre a finalidade pedagógica 

como uma característica essencial, da medida socioeducativa aplicada aos adolescentes. Este 

tópico, no entanto, abordará este tema tão controverso através de uma maior reflexão sobre a 
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utilização desta função para o sistema de controle juvenil, revelando as sensibilidades do 

discurso invocado pelo senso comum no contexto atual.  

 Há a necessidade de envolver a discussão sobre a finalidade pedagógica da 

responsabilização para adolescentes dentro de um contexto mais amplo, relacionando-a não 

somente com as garantias já analisadas sobre o direito infracional, mas também como um 

ponto essencialmente sensível para as investidas, cada vez mais frequentes do controle 

punitivo sobre adolescentes considerados indesejáveis, no sentido da gestão seletiva de uma 

parte da população não-consumidora, assim como foi falado no segundo capítulo. Tenta, 

desta forma, refletir criticamente sobre a finalidade das medidas em comento, que, diante de 

um cenário perverso para determinados jovens, servem funcionalmente para o controle e 

segregação social. 

 O caráter pedagógico das medidas socioeducativas é uma característica defendida 

pelos adeptos tanto da Justiça Juvenil como também daqueles da Justiça Penal Juvenil, apesar 

de esta última defender que a sanção para adolescentes está inserida dentro da esfera penal, 

possuindo, no entanto, características pedagógicas. A proposta educacional faz parte dos 

discursos entoados pelo senso comum teórico tanto da doutrina quanto da jurisprudência 

infanto-juvenil, sem, no entanto, estabelecerem um olhar crítico sobre tais considerações 

tendo em vista o atual contexto de estigmatização e seletividade, o que leva infelizmente para 

uma abordagem neutra e descontextualizada.   

 Neste sentido, a postura crítica encarada por este trabalho em relação à finalidade 

pedagógica da medida socioeducativa tem o objetivo de apontar as suas reais funcionalidades, 

tratando de aclarar os discursos que abordam a responsabilização juvenil como um 

“favorecimento” ou uma “benesse” para o adolescente. Neste sentido, é salutar o pensamento 

de Emílio Mendez, quando aponta que, hoje, a crise de interpretação do Estatuto se vincula 

especialmente às supostas boas práticas, consideradas tutelares e compassivas588, que viriam 

no sentido do melhor para os adolescentes, fortalecendo uma cultura supostamente 

progressista do messianismo, do subjetivismo e da discricionariedade589.  

 O caráter pedagógico das medidas socioeducativas não tem apenas o condão de 

diferenciar o sistema de responsabilização para adultos do destinados para adolescentes, ele 

acaba por, na prática, determinar situações infelizmente arbitrárias por parte do sistema de 

                                                           
588 MENDEZ, Emílio Garcia. Evolução Histórica do Direito da Infância e Juventude. In: ILANUD. Op. cit. p. 
17. 
589 Idem. Ibidem. Loc. cit.  
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controle social para adolescentes. Assim, a essencialidade pedagógica sem nenhum aporte 

crítico pode funcionar como uma fratura em todo sistema garantista presente no direito 

infracional, bem como importar uma seletividade profundamente segregacionista para 

determinados adolescentes indesejados, sendo que, discursivamente, irá apontar a 

característica progressista da resposta Estatal, que viria como uma benesse para o sujeito. 

 Ainda segundo Mendez, as mudanças efetuadas legislativamente para crianças e 

adolescentes no início do século, que ecoam até hoje em relação à separação das 

responsabilizações para com as dos adultos, permitiram a ocultação das consequências e 

sofrimentos reais, “muitas vezes idênticos aos imperantes no mundo dos adultos”590, 

apostando justamente que as medidas imperantes no sistema infanto-juvenil viriam no melhor 

interesse da criança e do adolescente, afastando, pois, as más práticas impulsionadas pela 

dogmática penal. No entanto, essas boas práticas têm se revelado muito mais arbitrárias e 

segregacionistas que o próprio sistema de responsabilização para adultos, transformando 

adolescentes em apenas objetos de intervenção segregacionista, na maioria das vezes, por 

parte do Estado.   

 Neste sentido, aponta, por exemplo, o pensamento de Eliana Athayde, ao colocar a 

ideia pedagógica como uma característica essencial, que viria no sentido de ajudar o 

adolescente, modificando, inclusive a perspectiva punitiva da medida de internação, 

encarando as unidades de internação como verdadeiramente escolas de formação: 

Esses são os defeitos formais, que levam ao equívoco de interpretação ao equívoco 
de encaminhamento na perspectiva socioeducativa. Na verdade, as unidades são, a 
meu ver e de muitas outras pessoas, escolas no sentido mais pleno, qual seja o de 
intervir – ajudar a caminhar – na formação do adolescente envolvido em práticas 
delituosas591. 

 

 As afirmações de Athayde demonstram como pode ser encarada a perspectiva 

pedagógica das medidas, apresentando até mesmo a medida mais brusca, na qual há a 

completa restrição à liberdade do indivíduo, como algo de que viria para ajudar, que teria por 

escopo a melhora de sua formação, como se fosse uma benesse para o adolescente, ignorando 

seu caráter de imposição violenta, material ou simbólica592, ou mesmo penalizante, com 

características retributivas.   

                                                           
590 MENDEZ, Emílio Garcia; COSTA, Antônio Carlos Gomes da. Op. cit. p. 38. 
591 ATHAYDE, Eliana. Posicionamento. In: ANCED. Op. cit. p. 23. 
592 MENDEZ, Emílio Garcia. A Dimensão Política da Responsabilidade Penal dos Adolescentes na América 
Latina: notas para a construção de uma modesta utopia. In: ANDRADE, Vera Regina Pereira de (org.). Verso e 
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 Cabe aqui discordar deste entendimento, apontando numa perspectiva de que todas as 

medidas, de alguma forma, são violentas593, seja materialmente, com a retirada de liberdade, a 

restrição de direitos, ou até mesmo a admoestação verbal, ou simbolicamente, através da 

seleção e estigmatização daquele comportamento em decorrência do outro. Defender que a 

responsabilização seria uma benesse para o adolescente acaba por encobrir todo um sistema 

discricionário e seletivo sobre determinados comportamentos tidos por anormais e por 

indivíduos que merecem receber este tratamento supostamente benéfico, talvez para a ordem 

social. 

 Para Mendez:  

Para a banalização conservadora, pouco ou nada há para se refletir. Fazer o bem 
substitui qualquer outra atividade. Se considerarmos o quanto é maior o número de 
atrocidades cometidas contra a infância em nome do amor e da compaixão do que 
em nome da própria repressão, não nos surpreendemos ao verificar que a 
banalização conservadora se configura, na realidade, como uma sucessão 
permanente de eufemismos594. 

  

 Assim, o discurso retórico da prática pedagógica, no sentido da benesse não passa de 

um fino revestimento para encobrir sobre grandes atrocidades, trazendo ao controle social 

todo o poder necessário para, arbitrariamente, selecionar determinados padrões de sujeitos 

considerados anormais, a partir do desejo de ajudar, ou de melhorar o adolescente para o seu 

próprio bem. Neste sentido, traz à baila o pensamento de Cirino dos Santos, em que “a 

distinção acadêmica entre educação e punição não existe a nível da execução das sanções 

(...)”595. 

 Ora, o ideal pedagógico sem os necessários condicionamentos críticos tem um pé 

fincado na doutrina da situação irregular, na qual existia a necessidade de intervir sobre os 

adolescentes, sobretudo sobre aqueles que apresentam comportamentos indesejáveis. A ideia 

da responsabilização como uma resposta estatal em virtude do ato considerado como crime ou 

contravenção, advinda a partir do Estatuto, foi, sem dúvida, um importante avanço contra as 

desmesuradas fórmulas segregadoras presentes nos Códigos de Menores. Acontece que, no 

entanto, o caráter pedagógico da medida e o seu ideal de favorecimento, ajuda, 

                                                                                                                                                                                     
Reverso do Controle Penal: (Des)Aprisionando a Sociedade da Cultura Punitiva. Vol. 1. Florianópolis: 
Fundação Boiteux. p. 86-87. 
593 ROSA, Alexandre Morais da; LOPES, Ana Christina Brito. Op cit. p. 271. 
594 MENDEZ, Emílio Garcia. A Dimensão Política da Responsabilidade Penal dos Adolescentes na América 
Latina: notas para a construção de uma modesta utopia. In: ANDRADE, Vera Regina Pereira de (org.). Verso e 
Reverso do Controle Penal: (Des)Aprisionando a Sociedade da Cultura Punitiva. Vol. 1. Florianópolis: 
Fundação Boiteux. p. 84. 
595 SANTOS, Juarez Cirino dos. O Adolescente Infrator e os Direitos Humanos. In: Idem. Ibidem. p. 127. 
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aconselhamento, ou benesse para o adolescente acaba por fraturar a perspectiva garantista, 

voltando a vincular o sistema de responsabilização com a personalidade ou a vida social 

juvenil e não ao próprio ato em si. 

 Há, portanto, de ser reconsiderada a postura discursiva presente no campo do direito596 

que encara a aplicação de qualquer medida socioeducativa observando, sobretudo, qual seria a 

melhor para “educar” aquele adolescente, no seu melhor interesse. Essa perspectiva acaba por 

desconsiderar boa parte das garantias individuais dos adolescentes construídas a partir da 

responsabilização pelo ato, colocando-o apenas na postura de objeto ao qual se aplica as 

medidas tidas por socioeducativas. Neste sentido, as chamada boas práticas tutelares, que 

discursivamente visam a melhora do adolescente, podem se tornar muito mais perversas do 

que as explicitas práticas repressivas, como a tortura, o tratamento desumano e degradante. 

 

4.2.1. A Finalidade Pedagógica como Método para Auferir qual a Resposta Estatal 

Adequada 

 Murilo Diágomo, por exemplo, apesar de apontar a necessidade de efetivação dos 

princípios que regem a apuração e a execução das medidas como fórmula para superar as 

distorções das arbitrariedades atualmente aplicadas, acaba florescendo a sensibilidade até aqui 

comentada, ao defender que há a preponderância da aferição do contexto sociofamiliar em 

que vive o adolescente, das circunstâncias em que praticou a infração e das reais necessidades 

pedagógicas sobre a apuração da autoria e da materialidade do ato infracional em si: 

A apuração da autoria e da materialidade do ato infracional em si considerado, 
portanto, constitui-se apenas em uma das etapas do procedimento, que embora 
indispensável à aplicação das medidas socioeducativas típicas, perde em importância 
para a aferição do contexto sociofamiliar em que vive o adolescente, as 
circunstâncias em que praticou a infração e, em especial, quais as suas reais 
necessidades pedagógicas (...)597.      

 

Assim, a crise, como fala Mendez, não está adstrita somente às más práticas 

repressivas, está também nestas boas práticas que não fogem da discricionariedade e do 

subjetivismo dos agentes do controle social sobre adolescentes. Não é à toa que discursos 

como: a medida socioeducativa visa “maior e melhor compreensão da realidade”598 – como 

                                                           
596 Remete-se o leitor para o capítulo segundo desta obra. 
597 DIGÁCOMO, Murilo. Garantias Processuais do Adolescente Autor de Ato Infracional – O Procedimento 
Para Apuração de Ato Infracional à Luz do Direito da Criança e do Adolescente. In: ILANUD. Op. cit. p. 225-
226. 
598 ATHAYDE, Eliana. Posicionamento. In: ANCED. Op. cit.  p. 22. 
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se o adolescente não conhecesse a realidade, ou a “integração social”599 vão ganhar força a 

partir do momento em que a fórmula preponderante para definir se alguma medida será 

aplicada, ou não, perpassar pelos aspectos subjetivos e pessoais do adolescente a que se 

pretende responsabilizar.  

Confirma-se, com base nestes pensamentos acima revelados, a segregação discursiva 

entre dois tipos de adolescente, pois: se um jovem de “boa família”, isto é, uma família classe 

média padrão600 com uma educação “bem estruturada”, isto é, paga em escolas privadas, for 

flagrado usando drogas ilícitas, será aplicada uma medida bem mais branda, que prepondere o 

suposto caráter pedagógico, do que se um dito “menor infrator”601, isto é, pobre, morador da 

periferia, não consumidor dos serviços usuais que conferem cidadania, como educação, saúde 

e lazer, for flagrado na mesma situação, pois, em virtude da sua “vida entregue à 

criminalidade” ou a sua má “formação familiar”, prepondera-se por seu controle. Será, 

portanto, necessária uma intervenção estatal bem mais “protetiva” para este último, no sentido 

gerir boa parte dos não-consumidores em locais isolados do bom convívio social, ou através 

de medidas estigmatizadoras em meio aberto, e incutir a submissão para a ordem social como 

condição para obtenção da liberdade, ou então o alongamento do período de segregação. 

Sendo assim, a função da Justiça Juvenil dentro desta perspectiva discursiva mantém-

se como um instrumento de controle da população pobre602, assim como foi na doutrina da 

situação irregular, tornando sanção eminentemente pedagógica verdadeiramente numa função 

seletiva e estigmatizante. Neste sentido, Carla Benitez afirma: “O que seria possível afirmar é 

que a Justiça Juvenil mantém uma característica que perpassa os dois modelos: é um 

instrumento de controle da população pobre e, infelizmente, não é eminentemente 

pedagógica”603. 

Desta maneira, o caráter pedagógico da medida socioeducativa não pode ser a razão 

para indicar a um adolescente determinada medida em detrimento da outra, sob pena de se 

tornar um poderoso instrumento segregador entre aqueles que supostamente precisariam de 

uma educação “mais apurada”, ou melhor, uma medida mais brusca, relegada para os 

                                                           
599 Idem. Ibidem. p. 25. 
600 ROSA, Alexandre Morais da; LOPES, Ana Christina Brito. Op cit. p. 26-27. 
601 Idem. Ibidem. p. 157. 
602 SANTOS, Juarez Cirino dos. A Criminologia Radical. 3ª ed. Curitiba: Lúmen Júris, 2006.  p. 26. 
603 MARTINS, Carla Benitez. Op. cit. p. 382. 
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adolescentes indesejados em virtude de sua personalidade, e aqueles que já pertencente à 

moldura do adolescente “padrão”604, uma seletividade punitiva diferenciada.   

Nesta linha, aponta Cirino dos Santos: 

É inacreditável, mas o princípio da educação parece ser responsável por maior 
severidade judicial contra o adolescente do que contra o adulto: na área 
internacional, o princípio da educação explicaria por que, em delitos de bagatela, a 
suspensão ou o arquivamento do processo é mais frequente para adultos do que para 
adolescentes (...)605. 

 

A figura da reflexão, tendo como base a expiação da culpa do adolescente em virtude 

do ato supostamente praticado, postura típica do período inquisitorial da Idade Média, com 

profundas influências no controle social punitivo brasileiro606, também está associada à 

postura educacional da responsabilização juvenil. A medida socioeducativa seria, então, o 

momento supostamente propício para que o adolescente aceitasse a submissão através da 

expiação de sua culpa, baseada não somente no ato, mas também necessariamente nas 

supostas práticas proporcionadas pelos seus comportamentos antissociais, na sua vida 

pregressa. A educação efetuada com uma intuição punitiva sempre foi uma lógica constante 

para determinados tipos de infância e adolescência, assim como foi apontado no capítulo 

segundo. 

A reflexão, neste sentido, aparece necessariamente associada à personalidade do 

adolescente, tendo o sistema de controle social o dever, a partir da suposta prática pedagógica, 

de apontar quais os caminhos de sofrimento pelos quais o adolescente deve passar para atingir 

sua suposta redenção. Aqui também cabe a reflexão sobre o prazo indeterminado no momento 

de aplicação das medidas socioeducativas de liberdade assistida, de semiliberdade e de 

internação, colocando o adolescente numa postura de um objeto a ser lapidado para se adaptar 

à moldura de um adolescente padrão. No entanto, a crítica ao prazo indeterminado destas 

medidas socioeducativas será desenvolvida adiante. 

 

4.2.2. A Finalidade Pedagógica na Execução das Medidas Socioeducativas 

                                                           
604 ROSA, Alexandre Morais da; LOPES, Ana Christina Brito. Op cit. p. 274. 
605 SANTOS, Juarez Cirino dos. O Adolescente Infrator e os Direitos Humanos. In: ANDRADE, Vera Regina 
Pereira de (org.). Verso e Reverso do Controle Penal: (Des)Aprisionando a Sociedade da Cultura Punitiva. 
Vol. 1. Florianópolis: Fundação Boiteux. p. 127. 
606 Cf.: BATISTA, Nilo. Matizes Ibéricas do Sistema Penal Brasileiro. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2002. 
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Com base no acima exposto, aponta-se para outro problema envolvendo a perspectiva 

pedagógica da medida socioeducativa, que é a tentativa de melhora, ou melhor, de 

ressocialização do adolescente autor do ato infracional. A resposta estatal ao ato infracional 

efetuado pelo adolescente não estaria, portanto, somente ligada à retribuição do ato em si, mas 

também à ideia de reeducação do adolescente tendo em vista sua cidadania607. Neste sentido, 

estabelece o art. 100 do Estatuto que: “Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as 

necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem o fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários”608. 

  Esta finalidade pedagógica durante a aplicação das medidas socioeducativas traduz 

outro componente que pode se tornar tão arbitrário quanto quando encarada no momento de 

aplicação da resposta estatal. Não existe no Estatuto uma rigidez quando ao conteúdo das 

medidas, limitando-se apenas a fazer breves referências sobre as necessidades pedagógicas609, 

sem necessariamente aportar a fundamentação de sua aplicabilidade. O SINASE (Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo)610, aprovado pelo CONANDA (Conselho Nacional 

de Direitos da Criança e do Adolescente), consiste num importante instrumento definidor de 

diretrizes para a execução das medidas, procurando, sobretudo, o respeito aos direitos 

humanos infanto-juvenis e a excepcionalidade das medidas de privação de liberdade, no 

entanto, seus preceitos ainda são pouco utilizados nas práticas das execuções das medidas 

socioeducativas. O SINASE seria portanto, um plano estratégico em torno da política para a 

responsabilização de adolescentes autores de ato infracional611 que, no entanto, não é 

executado na prática. 

                                                           
607 ATHAYDE, Eliana. Posicionamento. In: ANCED. Op. cit. p. 22. 
608 “Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se 
aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários”. BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de 
Julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. 
609 MACHADO, Martha de Toledo. Sistema Especial de Proteção de Liberdade do Adolescente na Constituição 
Brasileira de 1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente. In: ILANUD. Op. cit. p. 116. 
610 “Partindo da necessidade de constituir parâmetros mais objetivos e procedimentos mais justos a fim de evitar 
a discricionariedade, o SINASE reafirma a diretriz do Estatuto sobre a natureza pedagógica da medida 
socioeducativa. Para isto, o SINASE tem como plataforma inspiradora os acordos internacionais em direitos 
humanos e, em especial, na área de direitos de crianças e adolescentes, que o Brasil é signatário. São 
priorizadas as medidas em meio aberto (prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida) em 
detrimento das restritivas da liberdade (semiliberdade e internação em estabelecimento educacional, a serem 
usadas em caráter de excepcionalidade e brevidade). Trata-se de uma estratégia que busca reverter a tendência 
crescente de internação dos adolescentes, bem como confrontar a sua eficácia invertida, uma vez que se observa 
que a elevação do rigor das medidas não tem melhora do substancialmente a inclusão social dos egressos do 
sistema socioeducativo”. SILVA, José Fernando da; VANUCCHI, Paulo. Apresentação. In: CONANDA; 
SEDH. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE. Brasília: Presidência da República, 
2006.  
611 ROSA, Alexandre Morais da; LOPES, Ana Christina Brito. Op cit. p. 348. 
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O que se defende nesta pesquisa não tem o condão de extirpar toda a proposta 

educativa dentro do sistema socioeducativo geral, no entanto esta não pode ser encarada como 

uma necessidade impositiva sobre o adolescente, no sentido de estabelecer proposições 

padrões às quais se espera que o sujeito, passivamente, se submeta, sob pena de não ser 

considerado reintegrado ao convívio social, aumentando o seu tempo de permanência em 

determinadas medidas, como a internação, a semiliberdade e a liberdade assistida.  

 Neste sentido, Alexandre da Rosa e Ana Lopes apontam que o direito infracional, 

assim como o Direito Penal, não tem a pretensão de melhorar ou piorar ninguém612. Assim: 

A medida socioeducativa, ou seja, a resposta estatal brasileira, ao promover uma 
finalidade pedagógica, fomenta a normatização e disciplina (Foucault), no que pode 
ser chamado de “McDonaldização” das medidas socioeducativas, a saber, por 
propostas padrões que desconsideram, por óbvio, o sujeito e, especialmente, a 
existência de demanda (...)613. 

 

  Da Rosa e Lopes, tendo como base a teoria do caráter agnóstico da pena, defendida 

por Salo de Carvalho614 e com aporte no Sistema Garantista de Luigi Ferrajoli615, apontam 

para a necessidade de se retirar todo conteúdo moralista da aplicação das medidas 

socioeducativas, no sentido de que elas não necessariamente visam à melhora ou à piora de 

qualquer adolescente, sob pena de se tornar arbitrária e autorizar a intervenção desmesurada 

do Estado sobre o sujeito. Assim, defender uma proposta pedagógica de forma obrigatória, no 

sentido de melhorar o adolescente ajustando-o a um modelo padrão – “chapa branca”616 –, 

retirando qualquer subjetivismo, é encarar aquele indivíduo como um simples objeto de 

intervenção. 

 Neste sentido também é o pensamento de Carlos Nicodemos, apesar de, como já foi 

apontado no capítulo terceiro, preponderar pelo Direito Penal Juvenil como forma de conter 

os avanços do estado criminalizador. Para o autor: “A pena ou mesmo a medida 

socioeducativa não têm um compromisso, conforme se sustenta na lei, de ressocializar ou 

mesmo sócio-educar o adulto e o adolescente autor de ato infracional”617.       

 Assim, a teoria agnóstica das medidas socioeducativas teria por objetivo retirar os 

conteúdos normalizantes e arbitrários das medidas, apontando a estas somente duas funções: 
                                                           
612 Idem. Ibidem. p. 140. 
613 Idem. Ibidem. loc. cit. 
614 CARVALHO, Salo de. Pena e Garantias. 3ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.  p. 145-150. 
615  FERRAJOLI, Luigi. Op. cit. passim.  
616 ROSA, Alexandre Morais da; LOPES, Ana Christina Brito. Op cit. p. 274. 
617 NICODEMOS, Carlos. Negação ao Direito Penal Juvenil: a prevalência do superior interesse do estado 
criminalizador.  In: ANCED. Op. cit. p. 31. 
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impedir a vingança privada e restringir a manifestação do poder estatal. Aquela estaria 

relacionada ao arbítrio por parte da própria sociedade após a prática de um ato indesejado, 

garantindo que não sejam desrespeitados os direitos fundamentais infanto-juvenis, já a 

segunda função relaciona-se à própria limitação social contra o arbítrio por parte do Estado. 

Finalidades como a proposta ressocializadora ou reeducadora obrigatória apenas contribuem 

para uma intervenção totalitarizante do sistema punitivo sobre qualquer indivíduo, reduzindo 

este a apenas um objeto a ser moldado. 

   A função das penas e das medidas socioeducativas teria, portanto, como base a 

limitação de arbitrariedades tanto privadas quanto estatal. No entanto, é importante visualizar 

dentro desta importante finalidade garantista o conteúdo abordado pela criminologia crítica, 

em que os bens tutelados pelo sistema punitivo não abordam essencialmente àqueles 

indispensáveis ao bom convívio social, mas preponderantemente aqueles relacionados a um 

contexto socioeconômico específico. 

 No entanto, assim como foi abordado anteriormente, a função pedagógica das medidas 

socioeducativas não deve ser totalmente descartada do sistema como um todo, apenas deve 

ser reduzido seu limite de atuação, de modo que seja respeitada a demanda do próprio 

adolescente e o seu subjetivismo em relação à medida impetrada pelo Estado. É necessário, 

acima de tudo, que se reflita sobre o conteúdo das pedagogias normalizantes aplicadas 

atualmente em relação às medidas socioeducativas, em que se busca um modelo ideal de 

adolescente, submisso, adaptado à nova ordem social. O adolescente tem por direito não se 

adaptar àquilo que foi preordenado para sua submissão, sob pena de a medida se tornar 

arbitrária e objetificante, sendo que, essa sua não-cooperação, per si, não pode ser considerada 

para fins de aumento do tempo de permanência da medida. Assim, a proposta pedagógica 

deve partir da própria demanda do adolescente, sob pena de se tornar um poderoso 

instrumento totalitário618. 

 Ora, qualquer adolescente vai saber de que forma agir para a extinção das medidas 

socioeducativas com a obrigatoriedade das atividades pedagógicas, acontecendo, assim como 

apontam da Rosa e Lopes, o famoso “me engana que eu gosto”, e, assim, os operadores do 

sistema socioeducativo imaginariamente acreditariam que a proposta pedagógica foi 

cumprida619.  

                                                           
618ROSA, Alexandre Morais da; LOPES, Ana Christina Brito. Op cit. p. XXIII. 
619 Idem. Ibidem. p. 306. 
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 Reitera-se que não há a defesa da exclusão total de uma proposta pedagógica para as 

medidas impostas aos adolescentes, no entanto tais atividades devem passar por uma 

necessária reflexão, tendo em vista as garantias fundamentais dos adolescentes bem como as 

próprias garantias individuais pertencentes a qualquer ser humano. Não se força ninguém a 

buscar a dita “cidadania” – leia-se: submissão a um sistema cada vez mais repressor e 

segregador de determinadas populações –, sob pena de o sistema de responsabilização juvenil 

estatutário se tornar pior do que aquele anteriormente previsto aos adolescentes. Afinal, o 

discurso no sentido do melhor para o adolescente, subjetivo e discricionário, deve ser evitado 

assim como o “severo” discurso repressivo, pois os dois apontam necessariamente para a 

mesma intenção: banir determinados inimigos do bom convívio social. 

 A utilização da finalidade pedagógica para auferir o tempo de permanência do 

adolescente liga-se essencialmente ao que foi formulado nos capítulos anteriores em relação 

ao inimigo no sistema punitivo e às suas posturas arbitrárias, remontando aquilo que aponta 

Agamben como homo sacer620, aquele indivíduo matável, porém, insacrificável, ou melhor, 

aquele que, apesar de banido (fora do sistema), guarda uma profunda relação com o poder que 

o baniu (o selecionou e o segregou)621.  

A sensibilidade presente em relação a medidas socioeducativas sem prazo 

determinado, no entanto, será melhor analisada futuramente.  

 

4.3. As Sensibilidades Presentes no Processo de Apuração do Ato Infracional 

Partindo-se dos pressupostos analisados no tópico passado, passa agora para o estudo 

mais detido sobre algumas falhas no processo de apuração do ato infracional. Destacam-se 

neste tópico, as seguintes sensibilidades presentes no Estatuto: a) a ausência de 

obrigatoriedade da defesa técnica na oitiva informal realizada pelo Ministério Público na fase 

pré-processual; b) a remissão e suas consequências; c) a ampla discricionariedade para a 

internação provisória; e d) a possibilidade de desconsideração da defesa técnica para os fatos 

não considerados graves.     

Neste sentido, o processo de apuração do infracional subdivide-se em duas etapas 

centrais até chegar à fase de aplicação das medidas socioeducativas: uma pré-processual, onde 

se destacam alguns procedimentos realizados pelas autoridades policiais e finaliza-se com a 
                                                           
620 AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder do soberano e a vida nua. Belo Horizonte: UFMG, 2002. p. 
189. 
621 Remete-se o leitor para o primeiro capítulo desta pesquisa. 
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atuação do Ministério Público através do: a) arquivamento dos autos, b) da concessão da 

remissão, e c) da representação à autoridade judiciária para aplicação da medida 

socioeducativa; e outra processual, em que se realizam os atos procedimentais de apuração da 

autoria e de materialidade da infração, verificam-se os significantes probatórios mediante 

contraditório e finaliza-se através da absolvição do adolescente do ato ocorrido, ou de 

reconhecimento da inexistência da infração, ou do reconhecimento da prática do ato 

infracional e de aplicação da medida socioeducativa.   

Desta maneira, na fase pré-processual, o adolescente, assim como o adulto, somente 

pode ser apreendido mediante flagrante delito ou mediante ordem judicial, assim como 

prescrevem os arts. 5º, LXI, da CF622 e 106 do Estatuto623. Efetivamente, tal constrição de 

liberdade somente poderá ter por fundamento a suposta prática de algum ato infracional e não 

meramente com base num comportamento tido por irregular do adolescente.  

Se a apreensão for realizada em flagrante, o adolescente, logo após o ocorrido, deverá 

ser encaminhado imediatamente para uma delegacia especializada na qual a autoridade 

policial lavrará o auto de apreensão, em se tratando de atos infracionais praticados mediante 

violência ou grave ameaça à pessoa, apreenderá o produto e os instrumentos da infração e 

requisitará os exames e perícias necessários à comprovação da materialidade e autoria da 

infração.  Já nos outros casos, o auto de apreensão poderá ser substituído pelo boletim 

circunstanciado mediante termo de comparecimento ao Ministério Público624. 

Com base no princípio da excepcionalidade da privação de liberdade e da presunção 

de inocência, o adolescente somente ficará apreendido na delegacia após a apreensão em 

flagrante quando, pela gravidade do ato infracional e pela sua repercussão social, sua 

integridade física for ameaçada, ou pela vaga terminologia da manutenção da ordem 

                                                           
622 “LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade 
judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”. 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Extraído do sítio: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 19 mar. de 2012. 
623 “Art. 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por 
ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente”. BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 
1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>.  
624 “Art. 173. Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça a pessoa, a 
autoridade policial, sem prejuízo do disposto nos arts. 106, parágrafo único, e 107, deverá:I - lavrar auto de 
apreensão, ouvidos as testemunhas e o adolescente; II - apreender o produto e os instrumentos da infração; III - 
requisitar os exames ou perícias necessários à comprovação da materialidade e autoria da infração. Parágrafo 
único. Nas demais hipóteses de flagrante, a lavratura do auto poderá ser substituída por boletim de ocorrência 
circunstanciada”. Idem. Ibidem. 
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pública625. Todas estas apreensões devem ser fundamentadas pela autoridade policial 

competente, sob pena de se tornarem ilegais. Em não se tratando destes casos, o adolescente 

deverá ser prontamente liberado mediante termo de compromisso e responsabilidade de sua 

apresentação ao Ministério Público626. 

Em caso de não-liberação, a autoridade policial deverá encaminhar prontamente o 

adolescente ao Ministério Público juntamente com a cópia do auto de apreensão ou boletim de 

ocorrência, ou, na impossibilidade, no prazo máximo de 24 horas627. Caso o adolescente tenha 

sido liberado mediante termo de comparecimento, deverá comparecer à data marcada para 

oitiva com o Promotor, sob pena de condução coercitiva628.  

Chama-se este encontro do adolescente com o Promotor antes da fase processual de 

oitiva informal. É sobre esta fase que reside um dos pontos sensíveis do Estatuto, constatada 

na ausência de previsão legal sobre a necessidade de defesa técnica para o adolescente durante 

o procedimento, que será analisado no próximo tópico. 

 

4.3.1. A Ausência de obrigatoriedade prevista legalmente para a defesa técnica na oitiva 

informal realizada pelo Ministério Público 

A oitiva informal consiste na escuta, por parte do Ministério Público, do adolescente a 

quem se acusa a prática do ato infracional. Nesta fase, o Promotor de Justiça ouvirá o 

adolescente informalmente e, sendo possível, seus pais e as possíveis vítimas e 

testemunhas629. Depois de ouvido, o adolescente será liberado, a não ser que o Promotor 

entenda ser necessária sua internação de forma provisória e requeira ao Magistrado 

competente. 
                                                           
625 “Art. 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela 
autoridade policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do 
Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela 
gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para 
garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública”. Idem. Ibidem. 
626 Idem. Ibidem. 
627 “Art. 175. Em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará, desde logo, o adolescente ao 
representante do Ministério Público, juntamente com cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. § 1º 
Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade policial encaminhará o adolescente à entidade de 
atendimento, que fará a apresentação ao representante do Ministério Público no prazo de vinte e quatro horas”. 
Idem. Ibidem. 
628 “Art. 179. (...) Parágrafo único. Em caso de não apresentação, o representante do Ministério Público 
notificará os pais ou responsável para apresentação do adolescente, podendo requisitar o concurso das polícias 
civil e militar”. Idem. Ibidem. 
629 “Art. 179. Apresentado o adolescente, o representante do Ministério Público, no mesmo dia e à vista do auto 
de apreensão, boletim de ocorrência ou relatório policial, devidamente autuados pelo cartório judicial e com 
informação sobre os antecedentes do adolescente, procederá imediata e informalmente à sua oitiva e, em sendo 
possível, de seus pais ou responsável, vítima e testemunhas”. Idem. Ibidem. 
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Esta oitiva inicial não tem somente como finalidade a formação de um juízo prévio 

para a acusação/arquivamento sobre um suposto ato infracional praticado por um adolescente, 

mas também atinge a possibilidade de o Promotor transacionar com o adolescente, excluindo-

o da instauração de um processo de conhecimento, com a possibilidade de aplicar alguma 

medida socioeducativa não-restritiva de liberdade (internação e semiliberdade)630. A este 

procedimento chama-se de remissão. O Promotor, neste, pode propugnar pela concessão desta 

medida, após escutado o adolescente, as vítimas e as testemunhas, como forma de exclusão do 

processo de conhecimento, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto 

social, bem como à personalidade do adolescente e também a sua maior ou menor 

participação no ato infracional631. A remissão, segundo previsão do próprio Estatuto não 

prevalece para efeito de antecedentes, podendo incluir, como já falado, qualquer medida 

exceto as de privação de liberdade632. 

A remissão, segundo João Batista Saraiva, foi traduzida do inglês “diversion”, 

presente nas Regras Mínimas de Beijing, que seria traduzido para o português como 

“encaminhamento diferente do original” e não da versão inglesa “remission”, que significaria 

“o ato de perdoar”633. Assim, a remissão presente no Estatuto não significa, necessariamente, 

o tão difundido perdão judicial634 presentes em outras legislações, já que ocorre a 

possibilidade de conjugação com medidas não-privativas de liberdade, resultando, ainda, na 

supressão do processo judicial – processo de conhecimento – e não prevalecendo para fins de 

antecedentes – responsabilização – para o adolescente.     

 Assim, a remissão não se constitui precipuamente a um “perdão” no sentido estrito do 

termo. Há a possibilidade de o promotor transacionar com o adolescente sobre a possibilidade 

ou não de oferecimento da representação. Neste sentido, apesar de a transação já ser em si um 

procedimento muito contraditório, responsável por diversas idiossincrasias no processo penal 

                                                           
630 SARAIVA, João Batista Costa. Compêndio de Direito Penal Juvenil: adolescente e ato infracional. 3 ed. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 140. 
631 “Art. 126. Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante do 
Ministério Público poderá conceder a remissão, como forma de exclusão do processo, atendendo às 
circunstâncias e conseqüências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua 
maior ou menor participação no ato infracional”. BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. Dispõe sobre 
o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. 
632 “Art. 127. A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, 
nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas 
previstas em lei, exceto a colocação em regime de semi-liberdade e a internação”. Idem. Ibidem. 
633 SARAIVA, João Batista Costa. Compêndio de Direito Penal Juvenil: adolescente e ato infracional. 3 ed. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 135.  
634 Idem. Ibidem. p. 136.  
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para adultos635, poderá haver dentro do processo infracional a aplicação da remissão cumulada 

com medidas socioeducativas diversas das de restrição de liberdade. João Batista Saraiva, por 

exemplo, defende a inconstitucionalidade do art. 127 do Estatuto, ao prever a autorização da 

remissão como forma de exclusão do processo com a aplicação da medida sem a devida 

comprovação da responsabilidade636.  

Neste procedimento ocorrerá uma verdadeira transação entre o adolescente e o 

Promotor de Justiça, que pode ser responsável por requerer a remissão como forma de 

exclusão do processo e do não reconhecimento de culpa do adolescente, mas também poderá 

requerer a aplicação de uma medida socioeducativa para o suposto autor de algum ato 

infracional. Neste sentido, há necessidade de, dentro deste procedimento, participação de 

defesa técnica realizada por advogado nomeado ou constituído.  

Eis aqui uma falha presente no Estatuto, que, ao prever a possibilidade de transação 

por parte do Ministério Público, não prescreveu a necessária defesa técnica por parte do 

adolescente, seja ela constituída pelo próprio ou nomeada pelo Promotor de Justiça. 

Há a necessidade de participação da defesa técnica neste momento pela real 

possibilidade de consequências sobre a atuação do sistema de justiça sobre os direitos 

fundamentais dos adolescentes. Ora, nesta fase podem acontecer, sem dúvidas, decisões que 

irão repercutir no futuro do adolescente, como a possibilidade de remissão cumulada com 

alguma medida socioeducativa, no qual o Magistrado apenas terá o poder de homologar e, 

discordando da decisão tomada pelo Promotor, remeter os autos para o Procurador Geral de 

Justiça637. 

Neste sentido, não se pode alegar que a oitiva seria uma suposta benesse para o 

adolescente e que, portanto, não necessitaria da participação da defesa, já que, de uma forma 

mais detalhada, a oitiva pode se apresentar mais com características transacionais, como já foi 

                                                           
635 PRADO, Geraldo. Transação Penal: alguns aspectos controvertidos. In: WUNDERLICH, Alexandre; 
CARVALHO, Salo de. (org.). Novos Diálogos sobre os Juizados Especiais Criminais. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2005. p. 75-88. 
636 SARAIVA, João Batista Costa. Compêndio de Direito Penal Juvenil: adolescente e ato infracional. 3 ed. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 138. 
637 “Art. 181. Promovido o arquivamento dos autos ou concedida a remissão pelo representante do Ministério 
Público, mediante termo fundamentado, que conterá o resumo dos fatos, os autos serão conclusos à autoridade 
judiciária para homologação. § 1º Homologado o arquivamento ou a remissão, a autoridade judiciária 
determinará, conforme o caso, o cumprimento da medida. § 2º Discordando, a autoridade judiciária fará 
remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, mediante despacho fundamentado, e este oferecerá 
representação, designará outro membro do Ministério Público para apresentá-la, ou ratificará o arquivamento 
ou a remissão, que só então estará a autoridade judiciária obrigada a homologar”. BRASIL. Lei nº 8.069, de 
13 de Julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. 
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dito, do que realmente um verdadeiro “perdão” pelo ato supostamente praticado pelo 

adolescente. Este pensamento de que a oitiva informal viria no melhor interesse do 

adolescente, efetuado justamente pelo órgão legitimado da acusação, vincula-se às práticas da 

antiga e ainda presente justiça menoril e da doutrina da situação irregular. Também não 

prospera a afirmação de que a possibilidade de aplicação das medidas na remissão não viria 

no sentido punitivo, pois, como já foi visto anteriormente, todas as medidas têm caráter 

aflitivo638, independentemente do seu conteúdo. 

Além disto, o adolescente pode não concordar com a aplicação da remissão, haja visto 

que, embora não implique reconhecimento de responsabilidade nem prevaleça  para efeitos de 

antecedentes, o jovem  pode querer a abertura e prosseguimento do processo para provar a sua 

inocência, ou que o ato praticado por ele não resultou num ato infracional, ou mesmo a 

inexistência do fato gerador da pretensão punitiva. Neste sentido, o adolescente, 

conjuntamente com a defesa técnica, pode garantir a paridade de armas e evitar uma 

possibilidade de remissão a todo custo como forma de aplicação de uma medida 

socioeducativa sem o processo de conhecimento no sentido do suposto melhor interesse para 

o adolescente. 

É imprescindível, portanto, a participação de defesa técnica para o adolescente no 

momento da oitiva informal pelo Ministério Público, tendo como base as consequências que 

pode gerar este procedimento, como a contestada possibilidade de concessão da remissão 

cumulada com alguma medida socioeducativa que não as de restrição de liberdade. Esta 

questão, inclusive, já virou projeto de Lei no Congresso Nacional639, na tentativa de melhorar 

o texto do Estatuto.  

  

4.3.2. A Remissão e suas Consequências 

Como já foi dito no tópico anterior, a remissão é um procedimento que importa uma 

verdadeira transação entre o Estado e o acusado de cometer algum ato infracional, no entanto, 

ela não é apenas formulada a partir da oitiva informal do Ministério Público e aplicada como 

                                                           
638 NICODEMOS, Carlos. Negação ao Direito Penal Juvenil: a prevalência do superior interesse do estado 
criminalizador.  In: ANCED. Op. cit. p. 31-32. 
639 Projeto de Lei nº 256, de 1999. Introduz o seguinte parágrafo no art. 179 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente: “§ A oitiva do adolescente necessariamente será realizada com a presença do advogado 
constituído nomeado previamente pelo Juiz da Infância e da Juventude, ou pelo Juiz que exerça essa função, na 
forma da Lei de Organização Judiciária local”. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei nº. 256 de 11 de 
março de 1999. Acrescenta parágrafo ao art. 179 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=38150> acesso em: 2 mar. 2012. 
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forma de exclusão do processo de conhecimento, podendo ser cumulada com alguma medida 

socioeducativa em meio aberto. A remissão também pode ser aplicada pelo Juiz no decorrer 

do processo de apuração do ato infracional como forma de suspendê-lo ou extingui-lo, desde 

que ouvido o adolescente e sua defesa sobre a aplicação ou não da medida. 

Assim, existem duas formas de aplicação da remissão: uma antes da fase processual, 

como forma de extinção do processo, e outra durante o processo, como forma de suspensão ou 

de extinção deste. A primeira será concedida pelo Ministério Público, apesar de alguns 

posicionamentos discordarem640, e apenas homologado pelo Juiz, tendo como objetivo 

justamente a exclusão processual, não resultando na comprovação de responsabilidade nem 

para fins de antecedentes. A segunda será concedida pelo Magistrado ou como uma forma de 

exclusão do processo de conhecimento, sem a aplicação de nenhuma medida, como uma 

espécie de suspensão condicional deste, aplicando ao adolescente alguma medida não 

privativa de liberdade. 

A primeira falha apontada em consideração à remissão presente no Estatuto é 

justamente a possibilidade de, quando concedida pelo Ministério Público, poder ser cumulada 

com a aplicação de alguma medida socioeducativa em meio aberto. Ora, esta remissão já não 

importa o reconhecimento da responsabilidade como também acaba com a possibilidade de 

abertura do processo de conhecimento, então, como justificar a aplicação de alguma medida? 

Neste ponto, volta-se ao discurso tutelar presente nas legislações anteriores ao ECA, 

nas quais imperavam a necessidade de, mesmo sem o reconhecimento de culpa, se trabalhar 

pedagogicamente sobre determinados adolescentes indesejados, sobretudo aqueles que 

necessitariam de um “apoio maior”, para que não caiam na “vida entregue à criminalidade”. 

Aqui, restaura-se a ideia já trabalhada de que as medidas viriam no sentido de buscar o melhor 

para o adolescente, através da introjeção de um modelo de jovem padrão, e não teriam o 

conteúdo essencialmente aflitivo. Ora, é necessário ressaltar que todas as medidas, sejam em 

meio aberto ou não, apresentam características violentas, representando uma intervenção 

estatal sobre os direitos fundamentais do indivíduo, e, dentre eles, a liberdade.  

Não concorda, portanto, com a ideia de que a remissão seria uma benesse concedida 

ao adolescente641, e que viria, portanto, para o seu próprio bem. Este paradigma apenas 

                                                           
640 SARAIVA, João Batista Costa. Compêndio de Direito Penal Juvenil: adolescente e ato infracional. 3 ed. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 141. 
641 Neste sentido, discorda do pensamento expressado, por exemplo, por Murilo Digácomo. Cf.: DIGÁCOMO, 
Murilo. Garantias Processuais do Adolescente Autor de Ato Infracional – O Procedimento Para Apuração de Ato 
Infracional à Luz do Direito da Criança e do Adolescente. In: ILANUD. Op. cit. p. 212. 
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encobre a real finalidade que a remissão pode se tornar sem observância das garantias 

individuais: um poderoso instrumento estigmatizante nas mãos do Ministério Público que 

funcionaria para punir de forma mais célere, sem a efetiva participação do contraditório e de 

todas as etapas do processo de conhecimento, para aqueles adolescentes com comportamentos 

indesejados que supostamente, de acordo com o juízo de convicção pessoal do Promotor, 

poderiam ser “protegidos” através de uma medida socioeducativa em meio aberto.  

Assim, é necessário encarar a remissão como um instrumento de política criminal (que 

não necessariamente se liga ao Direito Penal) associado à ideia do binômio necessidade e 

adequação da instauração de um processo de apuração do ato infracional, tendo em vista a 

consideração ao ato em si, suas circunstâncias e consequências, bem como observando se 

houve menor ou maior participação no ato apurado. Há também de se ressaltar que as 

circunstâncias relacionadas ao contexto social e a personalidade do adolescente não devem ser 

encaradas para aplicação da remissão, assim como infelizmente perfaz o art. 126 do ECA, sob 

pena de voltar às considerações tutelares presentes na doutrina da situação irregular, com base 

no subjetivismo e discricionariedade do Promotor. 

 Associa-se o procedimento de remissão, portanto, às considerações ponderadas sobre 

o ato infracional na perspectiva da criminologia crítica apontadas no capítulo terceiro desta 

pesquisa, tendo em vista a fase vivenciada e a normalidade dos comportamentos infracionais, 

bem como a questão dos princípios da insignificância e da lesividade. Encara-se, desta 

maneira, a remissão como um importante instrumento de política criminal, reduzindo os 

efeitos e consequências danosas que a instauração do processo e a aplicação das medidas 

podem causar para o futuro do adolescente642. Acrescente-se que a remissão como forma de 

exclusão do processo, como é o caso da concedida pelo Ministério Público e homologada pelo 

Juiz, não deve ser cumulada com qualquer medida em meio aberto, assim como foi defendido 

acima e como já acordaram alguns Tribunais643.  

                                                           
642 Cf.: VERONESE, Josiane Rose Petry; SILVEIRA, Mayra. Estatuto da Criança e do Adolescente 
Comentado: Doutrina e Jurisprudência. São Paulo: Conceito, 2011. p. 285. 
643 “ECA - REMISSÃO CUMULADA COM MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA SEM O OFERECIMENTO DA 
DEVIDA REPRESENTAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - REFORMA DA 
SENTENÇA - DECISÃO ACERTADA - RECURSO DESPROVIDO”. BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMJ). Proc. nº 1.0000.00.314712-1/000(1).  Relator: Luiz Carlos Biasutti. Publicado em 7 de jun. de 
2003. Também neste sentido: “Estatuto da Criança e do Adolescente. Remissão e medida socio-educativa. 
Incompatibilidade, inexistindo processo iniciado. Remissão e' medida aplicada pelo Ministério Publico, com isto 
excluindo o processo. A medida ha' que ser homologada pelo Juiz. Medidas socio-educativas, tais como 
advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semi-
liberdade, internação e outras previstas no art. 101, I a VI do ECA, dependem para sua imposição de 
representação do Ministério Publico ao Juiz, que poderá' ou não aplicá-la, podendo ser ou não compatível com 
a remissão, mas sempre dependente de processo iniciado. Inexistindo processo, incompatíveis os institutos da 
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Ora, tal falha na estrutura do Estatuto pode permitir, dessa forma, até a possibilidade 

de regressão da medida socioeducativa imposta na sede da remissão, por descumprimento 

reiterado e injustificado, para a chamada internação-sanção, prevista no art. 122, III, do 

ECA644. A internação-sanção seria a violação presente no já efetivado desrespeito às garantias 

individuais infanto-juvenis, ao permitir que se aplique uma medida mais gravosa àquela que 

já foi inicialmente prevista sem, necessariamente, passar por um processo de conhecimento. 

Contra a imposição para a internação-sanção concedida em sede de remissão já decidiram 

alguns Tribunais645.  

Já em consideração à remissão aplicada por medida judicial, esta pode ser aplicada 

como forma de exclusão do processo ou mesmo como forma de suspendê-lo através da 

aplicação de uma medida não privativa de liberdade. Em relação a esta, pode ser considerada 

uma forma análoga à suspensão condicional do processo no processo penal, tendo como base 

o cumprimento de determinadas condições, como no caso dos adolescentes, de medidas 

socioeducativas em meio aberto. Não é necessário ressaltar a necessidade de participação da 

defesa técnica do adolescente em todos os atos do processo de apuração do ato infracional. A 

internação-sanção também não pode ser aplicada nos casos de suspensão do processo por 

remissão, tendo em vista ir de encontro à própria regra geral proposta pela remissão.  

 Neste sentido, verifica-se como a remissão pode se tornar um poderoso instrumento de 

controle social, principalmente através da resolução sem a instauração do processo pela via da 

remissão cumulada como medida socioeducativa concedida pelo Ministério Público e apenas 

                                                                                                                                                                                     
remissão com as medidas socioeducativas. Desprovimento do apelo ministerial, pois a finalidade didática da 
medida pleiteada já' foi alcançada, alem de incompatível, já' tendo o então adolescente se tornado imputável, 
certo que a reiteração do seu comportamento anti-social caracterizará crime, não se encontrando mais sob a 
tutela ou jurisdição do Juizado da Infância e da Juventude.”. BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 
(TJRJ). Apelação Criminal nº. 1998.050.03320. Relator: Eduardo Mayr. Publicado em 15 de abr. de 1999. 
644 “Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: (...)III - por descumprimento reiterado e 
injustificável da medida anteriormente imposta”. BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. Dispõe sobre 
o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>.  
645 “Habeas-corpus. Furto qualificado. Remissão. Aplicação de medida sócio-educativa de liberdade assistida, 
combinada com medidas de proteção. Descumprimento das medidas. Decisão que determinou a substituição da 
medida aplicada para a de internação da adolescente. Alegada coação ilegal. Liminar indeferida. 
Constrangimento ilegal caracterizado. Cerceamento de defesa. Ausência do devido processo legal. Garantia 
constitucional. Expedição de alvará de soltura clausulado. Ordem concedida”. BRASIL. Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná (TJPR). Habeas Corpus nº 107.406-2. Relator: Desembargador Clotário Portugal Nero. 
Publicado em 31 de mai. de 2001. Também neste sentido: “MENOR - Remissão oferecida pelo Ministério 
Público cumulada com medida de liberdade assistida - Homologação pela Autoridade Judiciária - Conversão 
em internação ante o descumprimento da ordem judicial pelo menor - Inadmissibilidade - Nulidade absoluta - A 
aplicação de medida sócio -educativa cumulada com a remissão só é possível com o devido processo legal - 
Inocorrência - Necessidade de recolhimento do mandado de busca e apreensão - Ordem concedida”. BRASIL. 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). Habeas Corpus nº. 047451-0/SP. Relator: Djalma Lofrano. 
Publicado em: 2 de abr. de 1998. 
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homologada pelo Juiz, ocasionando uma grande falha no sistema de garantias juvenis e 

renascendo os discursos estigmatizantes através da “bondade” na concessão da benesse que 

supostamente seria a remissão. 

 

4.3.3. A Internação Provisória 

 A internação provisória, responsável por restringir a liberdade do adolescente antes de 

aplicada alguma medida socioeducativa, apresenta características análogas às das prisões 

cautelares previstas no Código de Processo Penal646. No entanto, contém também prescrições 

específicas, como os princípios da brevidade e proteção integral, bem como a observância 

obrigatória do tempo máximo da medida, que é de 45 dias, de forma improrrogável, segundo 

a prescrição do art. 108, combinado com os arts. 234 e 235 do ECA647. Não é inoportuno 

ressaltar que a internação provisória somente poderá ser decretada mediante ordem escrita e 

fundamentada por autoridade judiciária competente, mediante entendimento do art. 106 do 

Estatuto.  

 A regra geral obrigatória é a de que o adolescente seja processado em liberdade, e 

apenas em situações excepcionais, seja retirada sua liberdade, desde que mediante sentença 

judicial demonstrando a necessidade imperiosa da medida e indícios suficientes de autoria e 

de materialidade da infração, como prescreve o parágrafo único do art. 108 do ECA. 

 Neste sentido, dentro da fundamentação do magistrado deverão estar provadas a 

“gravidade do ato”, a sua “repercussão social” e a necessidade de “manutenção da ordem 

pública”, tendo como base o art. 174 do Estatuto e, subsidiariamente, o disposto no art. 312 

do CPP648. Diante desta situação, inicialmente, não pode ser decretada a internação provisória 

para atos que não ensejam violência ou grave ameaça à pessoa, pois, nestes casos, nem 

                                                           
646 Fumus Bons Juris (a fumaça do bom direito) e Periculum in mora (perigo da demora da aplicação da 
medida). 
647 “Art. 108. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco 
dias. Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e 
materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida”. Crimes: “Art. 234. Deixar a autoridade 
competente, sem justa causa, de ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente, tão logo tenha 
conhecimento da ilegalidade da apreensão: Pena - detenção de seis meses a dois anos. Art. 235. Descumprir, 
injustificadamente, prazo fixado nesta Lei em benefício de adolescente privado de liberdade: Pena - detenção de 
seis meses a dois anos”. BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente e dá outras providências. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. 
648 “Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, 
por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da 
existência do crime e indício suficiente de autoria”. BRASIL. Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. 
Código de Processo Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto-lei/Del3689.htm>. 
Acesso em: 2 jun 2011. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%203.689-1941?OpenDocument
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ensejariam a aplicação da internação para o adolescente. A partir desta situação, tem-se que, a 

internação provisória deveria ser baseada também nas possibilidades que o próprio Estatuto 

confere para a internação definitiva de um adolescente, que são: “I - tratar-se de ato 

infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; II - por reiteração no 

cometimento de outras infrações graves; e III - por descumprimento reiterado e injustificável 

da medida anteriormente imposta”, todas prescritas no art. 122 do Estatuto. A 

impossibilidade de internação provisória sem os requisitos presentes na própria internação 

também é defendida por João Batista Saraiva649. 

Apesar de todas estas considerações, a internação provisória vem se tornando, nos 

últimos anos, a regra de enclausuramento de jovens indesejáveis à nova ordem social, 

mediante analisado no capítulo segundo. As terminologias deveras vagas e discricionárias, 

como a garantia da ordem pública, necessidade imperiosa da medida e repercussão social 

acabam por instrumentalizar o controle social de um aparato amplo sobre o controle de 

adolescentes com determinadas características consideradas antissociais. 

É necessário ter em vista que a internação provisória, assim com qualquer prisão 

cautelar para os adultos, não poderia ter a função de responsabilização pelo ato supostamente 

causado pelo acusado. Esta internação, assim como qualquer pretensão cautelar, tem como 

fim apenas assegurar o andamento do processo até o fim, sem que aconteçam problemas 

como: a fuga do acusado, a intimidação de testemunhas, a destruição de provas, dentre outras. 

A internação provisória não pode estar ligada à questão da punição pelo ato cometido, já que 

sua proposta é de asseguramento do processo, no qual será formado o juízo de culpa pelo 

magistrado. Até a sentença definitiva, o pressuposto da presunção de inocência deve ser 

ressaltado em todos os procedimentos, mesmo que adolescente esteja internado 

provisoriamente. 

Neste sentido, cumpre destacar que as previsões vagas e discricionárias presentes no 

Estatuto sobre a internação provisória conferem ao sistema de responsabilização juvenil um 

maior controle sobre os adolescentes indesejados. A internação provisória, além de ser uma 

sanção estigmatizante, já que seleciona quais os adolescentes estão desordenando a paz 

pública, também pode garantir uma prévia punição para os indivíduos acusados de cometer 

algum ato infracional.  

                                                           
649  SARAIVA, João Batista Costa. Compêndio de Direito Penal Juvenil: adolescente e ato infracional. 3 ed. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 101-102. 
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A partir do momento, por exemplo, em que se reconhece a internação provisória como 

garantia à própria proteção do adolescente, o Estatuto estaria, desta forma, adentrando naquilo 

que foi de pior nas doutrinas da situação irregular. A supressão da liberdade do adolescente, 

bem como sua estigmatização, seria invocada para sua própria proteção, no sentido do seu 

melhor interesse. Eis aqui uma importante ponderação: para a garantia de proteção do 

adolescente acusado de algum ato infracional não seria a internação provisória a medida mais 

adequada, mas sim o acionamento da rede protetiva presente no próprio Estatuto, como a 

colocação do adolescente e de sua família em outra região, ou, de forma temporária, em 

algum abrigo ou programa de proteção650. 

A internação provisória do adolescente para a sua proteção soa mais com a 

necessidade de isolar preventivamente determinados adolescentes, supostamente ligados à má 

criação familiar, ou à vida entregue à criminalidade, traduzindo-se não em proteção, mas 

numa punição prévia por suas próprias características pessoais, ou melhor, pelos seus 

comportamentos tidos por antissociais, que apesar de não terem sido provados 

necessariamente num processo judicial, mediante contraditório, despertam atenção por parte 

da voracidade do sistema punitivo na seara juvenil nas últimas décadas.  

Se esta teoria prosperasse, poderia, por exemplo, defender a extrapolação do prazo da 

internação provisória de 45 dias, em virtude da suposta necessidade de proteção do 

adolescente, que soa mais como uma segregação do adolescente indesejado do que como a 

sua proteção. 

A efervescência das internações provisórias para adolescentes nos últimos anos651 tem 

gerado efeitos perversos na doutrina e na jurisprudência quanto à ideia de periculosidade 

conjugada ao ideal de proteção. Não se protege necessariamente pensando em salvaguardar a 

vida dos adolescentes em confronto com a vingança social, mas tenta-se segregar adolescentes 

com determinados estereótipos visando a suposta proteção, ou defesa, social, dentro de uma 

medida que não deveria conferir este caráter. 

A internação provisória deve ter, neste sentido, uma aplicação instrumental652, não 

sendo, portanto, meio para retribuir o mal supostamente efetivado pelo adolescente acusado, 

nem para proteção do adolescente em virtude da suposta defesa social. Além disto, as 

hipóteses de internação provisória devem ser baseadas nas mesmas previstas para a internação 

                                                           
650 Idem. Ibidem. p. 99. 
651 Remete-se o leitor para o capítulo segundo deste trabalho. 
652 Cf.: FELIX, Daniela. Op. cit. p. 110. 
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definitiva, em virtude da adequação e necessidade da medida cautelar, bem como em função 

da excepcionalidade e brevidade de qualquer internação. 

 

4.3.4. A Desconsideração da Defesa Técnica para Atos sem Gravidade 

 Apesar de o Estatuto ter previsto a necessidade de atuação da defesa técnica em todos 

os atos processuais, assim como perfaz o art. 111, III e IV, há uma incoerência prevista no 

próprio estatuto, estampada no art. 186, §2º, que, com base numa dedução lógica, 

desconsidera a necessidade de nomeação de um defensor, na falta de algum constituído pelo 

adolescente durante o processo de apuração do ato infracional na hipótese de atos infracionais 

sem gravidade não passíveis de aplicação de medida de internação ou de semiliberdade. Eis o 

enunciado: 

Art. 186. Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável, a autoridade 
judiciária procederá à oitiva dos mesmos, podendo solicitar opinião de profissional 
qualificado. (...) § 2º Sendo o fato grave, passível de aplicação de medida de 
internação ou colocação em regime de semi-liberdade, a autoridade judiciária, 
verificando que o adolescente não possui advogado constituído, nomeará defensor, 
designando, desde logo, audiência em continuação, podendo determinar a realização 
de diligências e estudo do caso653. 

 

 Aqui, novamente nota-se que as medidas socioeducativas que não necessariamente 

constranjam a liberdade do adolescente viriam no sentido de sua proteção ou de seu melhor 

interesse e, portanto, não necessitaria o adolescente de uma defesa técnica. Tal situação 

representa mais uma ruptura à solução garantista, apontando para a responsabilização apenas 

daqueles adolescentes considerados indesejados, que não constituiriam defensor, tampouco 

deveriam receber uma defesa nomeada por se tratar da possibilidade de aplicação de uma 

medida que viria discursivamente para sua proteção, e não para sua repressão.  

 Apesar de esta previsão legal ser bastante combatida por boa parte dos autores 

defensores das garantias constitucionais, como João Batista Saraiva, Wilson Liberati e 

Alexandre da Rosa, a sua caracterização como ponto sensível nesta pesquisa não vem 

somente para contestar à adequação ao sistema garantista constitucional incorporado pela 

doutrina da proteção integral e pela justiça infracional, mas também para comprovar a 

                                                           
653 “Art. 186. (...) § 2º Sendo o fato grave, passível de aplicação de medida de internação ou colocação em 
regime de semi-liberdade, a autoridade judiciária, verificando que o adolescente não possui advogado 
constituído, nomeará defensor, designando, desde logo, audiência em continuação, podendo determinar a 
realização de diligências e estudo do caso”. BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. Dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. 
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hipótese de que o Estatuto não é fruto do consenso geral da sociedade, mas fruto de disputa 

ideológica, observada principalmente entre a doutrina da situação irregular e a da proteção 

integral, em que tal disputa pode ser observável em vários pontos ao longo do Estatuto, como 

na previsão do Art. 186, §2º.  

 Assim, discorda-se do pensamento que analisa a legislação com base na finalidade do 

suposto legislador, apontando, assim, que: “o legislador quis assim” ou “a finalidade do 

legislador é essa”654. Ora tal situação apenas serve como encobrimento das disputas 

ideológicas presentes na sociedade, tendo o ECA incorporado também estas disputas dentro 

do imaginário sobre os papeis que deveriam desempenhar os adolescentes, sobretudo os 

pertencentes às classes menos abastadas da sociedade. Não há dispositivo intelectual capaz de 

auferir efetivamente o que cada legislador esteve pensando naquele momento, e assim, qual 

seria o verdadeiro sentido da norma numa perspectiva tradicional da hermenêutica de buscar a 

“essência” da norma através do que pensou “o legislador”. Esse modelo apenas reveste sobre 

o manto da “certeza jurídica” qual a perspectiva ideológica655 que o próprio intérprete da 

norma, em busca da verdade, quer imprimir num determinado contexto. A própria legislação é 

fruto desta disputa material e simbólica sobre qual papel deve ser desempenhado por 

determinados tipos de infância e adolescência, assim como foi falado no capítulo segundo. 

 Assim, apesar de se tratar de uma incoerência lógica, o Estatuto deixa externalizado 

que, em algumas de suas prescrições, há sensibilidades decorrentes da disputa ideológica 

sobre representações infanto-juvenis num determinado contexto histórico. Essas brechas, 

atualmente, objetivam sua funcionalidade para a perseguição e estigmatização de adolescentes 

indesejáveis, com comportamentos contrários ao sistema de acumulação hodierno, que se 

baseia na gestão isolacionista da população não-consumidora656.  

 

 4.4. As Sensibilidades no Momento de Aplicação das Medidas Socioeducativas 

 Neste tópico destacam-se alguns pontos sensíveis presentes na aplicação das medidas 

socioeducativas, ou seja, logo após o momento de apuração do ato infracional previsto pelo 

Estatuto. Destacam-se dentre os pontos sensíveis previstos nesta etapa: a) a discricionariedade 

e subjetividade presente no momento de consideração da medida socioeducativa adequada ao 

                                                           
654 DIGÁCOMO, Murilo. Garantias Processuais do Adolescente Autor de Ato Infracional – O Procedimento 
Para Apuração de Ato Infracional à Luz do Direito da Criança e do Adolescente. In: ILANUD. Op. cit. p. 211. 
655 PORTANOVA, Rui. Op. cit. p. 122. 
656 Remete-se o leitor para o capítulo segundo desta pesquisa. 
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caso; b) a ausência de aplicação de um prazo máximo para a execução das medidas de 

liberdade assistida, de internação e de semiliberdade; c) a não-previsão da prescrição da 

medida socioeducativa; d) a possibilidade de aplicação da medida de advertência sem provas 

suficientes de autoria e materialidade da infração. 

 Após a representação do Ministério Público, não sendo caso de remissão ou de 

arquivamento dos autos657, a autoridade designará a audiência de apresentação do adolescente, 

conforme as regras dispostas no art. 184 do ECA. Nesta audiência de apresentação, fase 

procedimental considerada de defesa do adolescente, o juiz deverá, dentro do regime de 

garantias fundamentais já estipulados no capítulo anterior, escutar a versão dos fatos trazida 

pelo adolescente. Logo após, na audiência em continuação, o Magistrado deverá analisar os 

demais significantes probatórios, ouvindo as testemunhas, de acusação e de defesa arroladas 

na representação e na defesa prévia, bem como os outros meios de prova trazidos ao processo 

e os relatórios da equipe interprofissional, sendo necessário, contudo, a efetiva participação do 

contraditório sobre todos os atos procedimentais. Por fim, segundo disposto no ECA, será 

dada a palavra para o Ministério Público e para o defensor para apresentarem suas alegações 

finais. Encerrada as alegações finais, a autoridade judiciária proferirá sua decisão. 

 Segundo o art. 189 do Estatuto, a autoridade judiciária não aplicará qualquer das 

medidas socioeducativas previstas, desde que reconheça na sentença: “I - estar provada a 

inexistência do fato; II - não haver prova da existência do fato; III - não constituir o fato ato 

infracional; IV - não existir prova de ter o adolescente concorrido para o ato infracional”. 

Neste sentido, imprescindível que o magistrado fundamente sua convicção sobre a autoria e 

materialidade da medida socioeducativa, sob pena de produzir uma sentença inválida, por 

faltar-lhe os requisitos legais. 

 No entanto, no que concerne à aplicação das medidas socioeducativas, reside um 

ponto essencialmente sensível, dado o grau de discricionariedade e subjetividade do 

magistrado na escolha de qual medida se adequaria ao caso. Sobre este tema se debruçará o 

próximo tópico. 
                                                           
657 “Art. 184. Oferecida a representação, a autoridade judiciária designará audiência de apresentação do 
adolescente, decidindo, desde logo, sobre a decretação ou manutenção da internação, observado o disposto no 
art. 108 e parágrafo. § 1º O adolescente e seus pais ou responsável serão cientificados do teor da 
representação, e notificados a comparecer à audiência, acompanhados de advogado. § 2º Se os pais ou 
responsável não forem localizados, a autoridade judiciária dará curador especial ao adolescente. § 3º Não 
sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária expedirá mandado de busca e apreensão, determinando 
o sobrestamento do feito, até a efetiva apresentação. § 4º Estando o adolescente internado, será requisitada a 
sua apresentação, sem prejuízo da notificação dos pais ou responsável”. BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de Julho 
de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. 
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4.4.1. A Discricionariedade na Aplicação da Medida Socioeducativa  

  No Direito Penal, o princípio da reserva legal não aponta apenas para a delimitação 

prévia e precisa de um determinado tipo penal. Ele também tem como função intrínseca 

determinar qual a quantidade e o tipo de sanção que deve ser aplicada para aquela 

determinada infração, limitando, desta forma, a margem de atuação estatal sobre a esfera 

individual658. No Estatuto, há uma flexibilidade desta reserva legal constituída pela 

indeterminação da quantidade de sanção aplicada estritamente em relação ao tipo penal, 

criando uma ampla margem de discricionariedade judicial659. 

 Neste sentido, as respostas estatais produzidas na aplicação das medidas 

socioeducativas contra adolescentes podem ser demasiadamente desproporcionais, a depender 

de fatores ligados ao subjetivismo do magistrado. Sem dúvidas, é nesta ampla margem 

discricionária na aplicação das medidas que reside uma das sensibilidades mais seletivas do 

Estatuto. De acordo com a previsão normativa, tendo como base a prática de um mesmo ato 

infracional, adicionando a circunstâncias do ato e a capacidade do adolescente em cumprir as 

medidas, o adolescente pode receber desde uma simples advertência até uma internação.      

 Trata-se, portanto, de um amplo espaço discricionário, em que o adolescente não seria 

somente julgado pelo ato que fez, mas também pela sua personalidade e pela sua suposta 

capacidade de cumprir a medida. Martha Machado aponta que tal imbróglio concede um 

amplo espaço para concepções autoritárias de Direito Penal, “porque o adolescente é 

responsabilizado não por aquilo que ele já fez, mas também pelo comportamento que terá 

após a aplicação da medida socioeducativa, mesmo que este comportamento não seja 

criminoso”660. 

 Apesar de todos os esforços para sepultar a doutrina da situação irregular, as medidas 

socioeducativas, principalmente as mais bruscas, serão reservadas precipuamente para aqueles 

adolescentes mais indesejados, pouco importando o ato em si. Carla Benitez aponta uma 

situação tão comum nas antigas legislações tutelares infanto-juvenis, mas que ainda hoje está 

presente: “(...) o adolescente será julgado, explicitamente, pela localização de sua moradia, a 

                                                           
658 MACHADO, Martha de Toledo. Sistema Especial de Proteção de Liberdade do Adolescente na Constituição 
Brasileira de 1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente. In: ILANUD. Op. cit. p. 117.  
659 Idem. Ibidem. loc. cit. 
660 Idem. Ibidem. p. 118. 
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cor de sua pele e sua condição socioeconômica e não diretamente pelo ato que tenha 

cometido”661. 

  No sentido de dirimir esta subjetividade, o próprio Estatuto perfaz uma regra 

obrigatória para a aplicação da medida socioeducativa de internação. Assim, o adolescente 

somente pode receber a medida de internação se, de acordo com a leitura do art. 122: “I - 

tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; II - por 

reiteração no cometimento de outras infrações graves; III - por descumprimento reiterado e 

injustificável da medida anteriormente imposta”662. Trata-se de um rol taxativo, impedindo 

que os magistrados conferissem a medida de internação ainda com base em mais 

subjetivismo.  

Desta maneira, os crimes de mero perigo abstrato não ensejariam, per si, uma aplicação 

da medida socioeducativa de internação, como o famoso tráfico de drogas, art. 33 da Lei 

11.343/06663. Haveria, portanto, a necessidade de uma atuação lesiva constituída mediante 

violência ou grave ameaça para ensejar a aplicação de uma medida de internação. A 

reiteração, para tornar-se motivo fundante para internação, segundo o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve ser de, no mínimo, três atos infracionais664. 

Apesar destas previsões em consideração à medida de internação, a aplicação das 

medidas ainda obedece mais aos atributos individuais, sociais e familiares do adolescente do 

que ao ato em si, resultando num forte controle social diferenciado entre aqueles que devem 

                                                           
661 MARTINS, Carla Benitez. Op. cit. p. 338. 
662 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. 
663 “ATO INFRACIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INTERNAÇÃO. ILEGALIDADE. LEI Nº 8.069/90. 
1. Infringe a lei a decisão que, fora das hipóteses elencadas exaustivamente no artigo 122 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, aplica medida de internação. 2. Ordem concedida”. BRASIL. Superior Tribunal de 
Justiça. Habeas Corpus nº. 13084/SP. Relator: Ministro Hamilton Carvalhido. Publicado no DJ dia 23 de out. 
de 2000. 
664 “HABEAS CORPUS.  ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPOSIÇÃO 
DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE INFRAÇÕES 
GRAVES (TRÊS ATOS ANTECEDENTES). MEDIDAS MENOS DRÁSTICAS ANTERIORMENTE APLICADAS 
QUE NÃO RESULTARAM NA RECUPERAÇÃO DO MENOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. O art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza a 
imposição da medida socioeducativa de internação nas hipóteses de ato infracional praticado com grave 
ameaça ou violência contra a pessoa, reiteração no cometimento de outras infrações graves ou descumprimento 
reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a 
reiteração, que não se confunde com a reincidência, verifica-se com o cometimento de, no mínimo, três 
infrações graves antecedentes. 3. No caso, incide a hipótese contida no inciso II do art. 122 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, em virtude da prática anterior de três atos infracionais graves (dois atos análogos ao 
delito de furto e um equiparado ao crime de tráfico de entorpecentes),inexistindo, portanto, o alegado 
constrangimento ilegal. 4. De outro lado, as medidas menos drásticas anteriormente aplicadas não resultaram 
na almejada recuperação do menor, sendo necessária a imposição da medida mais rigorosa. 5. Habeas Corpus 
denegado”. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Habeas Corpus nº. 210449/SP. Relator: Ministro 
Marco Aurélio Bellizze. Publicado no Dje no dia 27 de set. de 2011. 
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receber medidas mais bruscas e aqueles que, em razão da boa conduta social, de pertencer a 

bons lares e a uma boa família, merecem medidas mais brandas. 

Frasseto, por exemplo, erroneamente aponta que não se pode prescindir, no sistema de 

responsabilização juvenil, do princípio de que a medida somente se justificaria se existir a 

probabilidade de o adolescente voltar a cometer alguma infração: 

(...) da ideia de que a medida só se legitima a partir de uma perspectiva de que há 
alguma probabilidade de o adolescente voltar a praticar uma infração. Só que esse 
probabilidade não vai, por si só, autorizar a aplicação da medida. Ela precisa ter 
pertinência jurídica, tendo que estar preenchidos vários pressupostos. Mas a 
perspectiva de que ele não venha a praticar uma nova infração é o que basta para 
excluí-lo do sistema665. 

 

Ora, apesar de toda preocupação do autor em relação ao respeito às garantias juvenis 

contra a repressão cada vez maior do sistema punitivo, seu entendimento apenas reforça a 

ideia da periculosidade imanente, da necessidade de segregação precipuamente com base na 

personalidade e nas características sociais e familiares do adolescente. Tais fatores endógenos 

e exógenos apenas aprofundam a subjetividade do julgador, reavivando os sentimentos 

predispostos pela doutrina da situação irregular. Sem dúvidas, há a necessidade de excluir 

cada vez mais os adolescentes das supostas respostas benéficas do sistema de 

responsabilização juvenil, no entanto, não pode ser considerado como parâmetro basilar o 

juízo de probabilidade de o adolescente, futuramente, cometer outros atos infracionais. Esta 

situação apenas difundiria os já tão difundidos estereótipos comportamentais e subjetivos dos 

adolescentes indesejados, relacionando-os com a probabilidade de cometer futuros atos 

infracionais.  

Também neste sentido é o pensamento de Carla Benítez 

Porém, diante de uma sociedade criminógena e de uma tradição de anos de 
menorismo, somado a um total despreparo dos operadores do Direito, resta evidente 
o perigo e os limites dessas previsões, ampliando a discricionariedade do Juiz, 
instaurando um julgamento que se baseia no autor e não no ato, com resquícios de 
fundamento das decisões pela análise da periculosidade do adolescente (se, de 
acordo com sua capacidade e as circunstâncias, ele pode vir a cometer novos delitos, 
um exercício de futurologia arbitrário e que pode vir a se preencher de 
preconceitos). Esse tipo de procedimento dificultaria a defesa do adolescente ao não 
conseguir se defender de um julgamento que não é objetivo666. 

 

                                                           
665 FRASSETO, Flávio. Posicionamento. In: ANCED. Op. cit. p. 19. 
666 MARTINS, Carla Benitez. Op. cit. p. 402. 
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Assim, de acordo com da Rosa, a valoração negativa da personalidade e comportamental 

do adolescente não deve ser considerada para aplicação das medidas socioeducativas, sendo, 

portanto, “inadmissível no sistema infracional”667. Nessa perspectiva: “A conduta social, 

também na linha da “mentalidade criminológica” (Rauter) vasculha qualquer situação da 

vida pessoal para ali encontrar, retoricamente, um motivo para o agravamento da medida 

socioeducativa”668.  

  Desta maneira, conforme pensamento do autor supracitado, as únicas circunstâncias da 

conduta que poderiam ser traçadas no momento de aplicação das medidas socioeducativa são: 

“os motivos, as circunstâncias e consequências da conduta, bem como o comportamento da 

vítima”669. Estas expressariam um juízo mais objetivo em consideração ao ato praticado, e não 

em relação à personalidade. A capacidade de cumprimento das medidas ligada às 

considerações sobre a personalidade do agente e a probabilidade deste cometer futuros delitos 

não pode, neste sentido, ser responsável pela justificativa de qualquer medida, seja em regime 

fechado ou aberto.  

Mesmo considerando somente as perspectivas de cunho objetivo acima apresentadas, o 

momento de aplicação das medidas socioeducativas apresenta uma grande sensibilidade, 

reavivando pressupostos da personalidade como forma de segregação e estigmatização do 

adolescente autor de ato infracional identificados na antiga doutrina da situação irregular, 

necessitando, portanto, de uma reparação legislativa. Apesar da discricionariedade, é 

necessário levar em consideração os postulados do direito infracional mínimo, em que se 

encaixaria a brevidade e a excepcionalidade das medidas privativas de liberdade. 

 

4.4.2. A Desnecessidade de Imposição de Prazos Máximos para as Medidas de Liberdade 

Assistida, de Semiliberdade e de Internação 

 Excetuando a medida de advertência, que é aplicada de uma só vez, e a reparação do 

dano, relacionada à restituição do prejuízo causado à vítima670, todas as outras medidas 

obedecem a certo lapso temporal, a depender, excetuando da prestação de serviços à 

                                                           
667 ROSA, Alexandre Morais da; LOPES, Ana Christina Brito. Op cit. p. 292. 
668 Idem. Ibidem. p. 293. 
669 Idem. Ibidem. p. 294. 
670 “Art. 116. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se 
for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense 
o prejuízo da vítima. Parágrafo único. Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por 
outra adequada”. BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. 
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comunidade, que não pode exceder de seis meses671, de uma avaliação interdisciplinar para 

averiguar se o socioeducando teria realmente condições de voltar para o convívio social ou a 

progredir de medida. Reside, aqui, outra sistemática sensível no Estatuto, relacionada à 

indeterminação legal do prazo máximo para o cumprimento das medidas socioeducativas de 

liberdade assistida, de semiliberdade e de internação. 

  A falta de previsão para a aplicação de prazos máximos às medidas acima apontadas 

reside, novamente, no discurso de que estas viriam no sentido de buscar o melhor para o 

adolescente, reformando-o moralmente, para que uma dita cidadania fosse alcançada. Como 

já foi diversas vezes apontado neste capítulo, não é dever da medida socioeducativa reformar 

moralmente qualquer sujeito, sob pena de se tornar arbitrária, desproporcional e coisificar 

aqueles que queriam tanto chamar de sujeitos após a criação do Estatuto: os adolescentes. 

 Assim, a resposta estatal ao ato infracional deveria, além de desconsiderar os aspectos 

subjetivos e pessoais, ser certa, objetiva, com a determinação de um prazo máximo para o seu 

cumprimento, e não ter como intuito a “canonização”672 do adolescente, com base no 

pensamento da defesa social.  

Neste sentido, da Rosa e Lopes afirmam: 

Assim, longe de se poder analisar a alucinada pertinência pedagógica pelo 
cumprimento de suas ilusórias e totalitárias finalidades, a resposta, como tal, deve 
ser objetiva e certa, rompendo-se com a indeterminação da medida socioeducativa e 
com o processo de canonização que lhe informa673. 

 

 No entanto, ressalta-se que há previsão legal para o máximo da medida de internação, 

que será de 3 anos674. Este deve ser o prazo máximo para qualquer das medidas, seja a 

internação, semiliberdade ou liberdade assistida, consideradas individualmente, e mesmo que 

o adolescente seja condenado por vários atos infracionais, o prazo não poderá exceder este 

quantum estipulado no Estatuto. As respostas impostas pelo Estado ao adolescente que 

cometeu um ato infracional devem ser breves e excepcionais, no sentido de observar a própria 

dinâmica de uma política criminal específica para esta faixa etária, não se esquecendo das 

                                                           
671 “Art. 117. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse 
geral, por período não excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros 
estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais”. Idem. Ibidem. 
672 CARVALHO, Salo de. Op. cit. p. 145-150. 
673 ROSA, Alexandre Morais da; LOPES, Ana Christina Brito. Op cit. p. 250.  
674 “Art. 121. (...) § 3º Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três anos”. BRASIL. 
Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. 
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garantias individuais no momento de apuração e de aplicação da medida. Neste sentido, 

Cirino dos Santos afirma: “E para quem acha que 3 anos de internação não é muito, convém 

lembrar a diferente dimensão subjetiva do tempo de crianças/adolescentes em relação a 

adultos/idosos, que transforma o limite de 3 anos em algo próximo da eternidade”675. 

 

4.4.3. A Ausência de Prescrição Temporal 

 O Estatuto não se preocupou em estipular um prazo prescricional para apuração e 

execução das medidas socioeducativas, deixando este poder à margem de discricionariedade 

para o magistrado, respeitando, logicamente, o prazo para aplicação das medidas 

socioeducativas que é de até 21 anos, segundo se pode inferir do art. 121, §5º, onde deverá 

necessariamente ocorrer a liberação compulsória. 

 No entanto, a apuração e a aplicação das medidas socioeducativas não podem ser 

estendidas eternamente ao longo do tempo. Além disto, a adolescência é um período rápido e 

dinâmico, em que as mudanças acontecem com uma maior celeridade e os atos com uma 

maior repercussão na vida social do adolescente. Por isto, além da necessidade de conferir um 

prazo prescricional, o seu lapso temporal deve acontecer de forma mais breve e imediata 

possível. 

 O Superior Tribunal de Justiça, em 2007, editou a súmula nº 338, aplicando o 

entendimento de que a prescrição penal é aplicável nas medidas socioeducativas676, ou seja, 

regula-se com base na pena aplicada ao crime análogo ao ato infracional. Esta súmula foi 

confirmada no ano seguinte pelo Supremo Tribunal Federal, que apontou, além de outras 

matérias, que o instituto da prescrição não é incompatível com a natureza não-penal da 

medida socioeducativa677. Assim, a prescrição da medida socioeducativa, para o entendimento 

                                                           
675 SANTOS, Juarez Cirino dos. O Adolescente Infrator e os Direitos Humanos. In: ANDRADE, Vera Regina 
Pereira de (org.). Verso e Reverso do Controle Penal: (Des)Aprisionando a Sociedade da Cultura Punitiva. 
Vol. 1. Florianópolis: Fundação Boiteux. p. 128. 
676 “Prescrição Penal - Medidas Sócio-Educativas. A prescrição penal é aplicável nas medidas sócio-
educativas”. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Súmula nº. 338. Publicada no DJ no dia 16 de mai. de 2007. 
677 “HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DESCUMPRIMENTO DE 
MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA. INTERNAÇÃO-SANÇÃO. LEGITIMIDADE. INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO. 
APLICABILIDADE. PARÂMETRO. PENA MÁXIMA COMINADA AO TIPO LEGAL. REDUÇÃO DO PRAZO 
PRESCRICIONAL À METADE COM BASE NO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. HIPÓTESE DE CRIME DE 
ROUBO. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA, NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
ORDEM DENEGADA. (...) . 2. O instituto da prescrição não é incompatível com a natureza não-penal das 
medidas sócio-educativas. Jurisprudência pacífica no sentido da prescritibilidade das medidas de segurança, 
que também não têm natureza de pena, na estrita acepção do termo. 3. Os casos de imprescritibilidade devem 
ser, apenas, aqueles expressamente previstos em lei. Se o Estatuto da Criança e do Adolescente não estabelece a 
imprescritibilidade das medidas sócio-educativas, devem elas se submeter à regra geral, como determina o 
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dos Tribunais Superiores, é a mesma prescrição penal, prevista no art. 109 do CP678, 

necessitando, desta maneira, do fato criminal análogo ao ato infracional para prescrever o 

quantum temporal, com a aplicação da previsão contida no seu art. 115, que reduz pela 

metade o prazo prescricional para menores de 21 anos679. 

 No entanto, para uma parte da doutrina defensora da Justiça Juvenil, tal entendimento 

contraria as normativas do Estatuto, pois seria uma incorporação do Direito Penal Juvenil 

dentro das previsões Estatutárias, conteúdos que, para esta doutrina, não deveriam ser 

compatíveis. 

 Apesar de concordar com o questionamento desenvolvido pela Justiça Juvenil, 

verifica-se que esta falha presente no estatuto não pode ensejar uma perpetuação para a 

apuração e aplicação das medidas socioeducativas por parte do Estado. Esta situação poderia 

levar a absurdos como: o adolescente pratica um ato infracional com 12 anos, mas tal fato 

apenas foi apurado quando ele tinha 17, aplicando-lhe determinada medida socioeducativa 

somente após esta idade. Ora, esse cinco ou mais anos de diferença são responsáveis por 

várias mudanças profundas na personalidade do adolescente. Assim, é necessário, antes de 

tudo, que sejam estipuladas prescrições específicas para as medidas socioeducativas, mas, até 

esta alteração legislativa, deverão ser respeitados os prazos prescricionais presentes no 

Código Penal, com a obrigatoriedade de redução à metade por se tratar de menor de 21 anos 

de idade, tanto na etapa da apuração quanto na de execução das medidas.  

Há a necessidade de vinculação imediata do ato praticado com a medida imposta sem 

que, contudo, ofereça uma redução das garantias processuais. Assim, “(...) a imediatabilidade 

deve ser a regra, respeitada, de qualquer sorte, as normas processuais. Isto porque, longos 

espaços de tempo tornam a resposta estatal dissociada de qualquer parametricidade com a 

conduta praticada”680.  

 
                                                                                                                                                                                     
art. 12 do Código Penal”. BRASIL. Supremo Tribunal Feederal (STF). Habeas Corpus nº. 88788/SP. Relator: 
Ministro Joaquim Barbosa. Publicado no DJe no dia 27 de jun. de 2008.  
678 “Art. 109.  A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 
deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: I - em 
vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze; II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito 
anos e não excede a doze; III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a 
oito;IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; V - em quatro anos, 
se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; VI - em 3 (três) anos, se o máximo 
da pena é inferior a 1 (um) ano”. Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto-lei/Del2848.htm>. Acesso em: 2 jun. 2011.   
679 “Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, 
menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos”. Idem. Ibidem. 
680 ROSA, Alexandre Morais da; LOPES, Ana Christina Brito. Op cit. p. 291. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%202.848-1940?OpenDocument
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4.4.4. Possibilidade de Aplicação da Medida Socioeducativa de Advertência sem Provas 

Suficientes de Autoria e de Materialidade 

 Por fim, resta analisar a falha apontada no parágrafo único do art. 114, ao afirmar que 

a advertência poderá ser aplicada apenas com base em prova da materialidade e indícios 

suficientes de autoria, contrariando à regra geral prevista no caput, que prescreve como 

necessidade para a imposição das outras medidas a existência de provas suficientes de autoria 

e de materialidade.  

 A advertência, sendo a mais branda das medidas socioeducativas, caracteriza-se pela 

admoestação verbal e solene feita pelo Juiz na presença do adolescente realizada 

especialmente para este fim681. A medida, portanto, é realizada em apenas um ato, responsável 

pela advertência do adolescente sobre o ato praticado682. 

  Neste sentido, não é porque a medida de advertência é considerada a mais branda que 

o sistema de garantias, já tão fragilizado pelas diversas sensibilidades do Estatuto, deva ser 

flexibilizado. Dessa forma, não se admite que possa advertir alguém sem provas suficientes de 

autoria, baseando-se meramente em indícios. Afinal, todas as medidas, de qualquer maneira, 

apresentam um caráter aflitivo, ensejando uma imposição Estatal na esfera individual, como 

já foi analisado no início do capítulo.  

 Esta não é uma ideia isolada no Estatuto, todos os pontos sensíveis partem do 

pressuposto que as medidas socioeducativas são benéficas e viriam no sentido de ajudar o 

adolescente, e, por isto, não necessitaria de tantas imposições garantistas.  Ora, tal discurso 

ideológico apenas serve para destruir grande parte das garantias limitantes da voracidade do 

controle social punitivo sobre determinados adolescentes considerados como inimigos, 

ensejando a volta da doutrina da situação irregular com uma nova roupagem dada pelas novas 

doutrinas punitivas.   

 Assim, a sensibilidade presente no parágrafo único do art. 114 deve ser extirpada das 

prescrições estatutárias, em respeito às garantias do devido processo legal e da presunção de 

inocência. Afinal, “Não é possível advertir quem nada admite, ou aquele de quem não se 

                                                           
681 SARAIVA, João Batista Costa. Compêndio de Direito Penal Juvenil: adolescente e ato infracional. 3 ed. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 156. 
682 “Art. 115. A advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada”. BRASIL. 
Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. 
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prova que tenha participado do fato. Se nada admite, não há do que ser advertido. Poderá 

ser processado”683. 

 

4.5. “Ponto Final”: A Internação Compulsória como Proteção ou como Gestão Seletiva? 

 Apesar de não estar prevista no Estatuto, a internação compulsória, como uma 

modalidade da internação psiquiátrica, prevista no parágrafo único do art. 6º da Lei nº 10.216 

de 2001684, vem sendo utilizada com uma maior frequência nos últimos anos para usuários de 

drogas moradores de ruas ou de favelas685, através de decisão judicial. Tais medidas vêm 

sendo tomadas através do discurso que, diante da situação excepcional que vivem os usuários 

de drogas altamente destrutivas, como o crack, seria necessário uma intervenção médica no 

sentido de restaurar ou recuperar a vida686 daquele indivíduo sem a necessidade de sua 

autorização pessoal. 

 O art. 6º da Lei supracitada aponta a possibilidade de três tipos de internação 

psiquiátrica: uma voluntária, quando o próprio usuário consente em ser internado; uma 

involuntária, quando se dá sem o consentimento do usuário, mas com o pedido de terceiro, 

devendo ser comunicada ao Ministério Público pelo responsável técnico do estabelecimento 

de saúde no prazo de 72 horas; e uma compulsória, que será decretada mediante decisão 

judicial devidamente fundamentada por juiz competente, sem também ser necessária a 

anuência do paciente687. No entanto, a Lei não prevê necessariamente a internação específica 

para pacientes com dependência a determinadas drogas, mas sim para pessoas com 
                                                           
683 SARAIVA, João Batista Costa. Compêndio de Direito Penal Juvenil: adolescente e ato infracional. 3 ed. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 157. 
684 “Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que 
caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: I 
- internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela 
que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - internação compulsória: aquela 
determinada pela Justiça”. BRASIL. Lei nº. 10.216, de 6 de Abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os 
direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde 
mental. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10216.htm>  Acesso em: 30 
de mar. de 2012.  
685 Cf.: O Estado de São Paulo. Internação Compulsória de Usuário de Drogas é Polêmica. 22 de Janeiro de 
2012. Disponível em:  <http://www.estadao.com.br/noticias/geral,internacao-compulsoria-de-usuarios-de-droga-
e-polemica,825826,0.htm>. Acesso em: 30 de mai. de 2012.  
686 Agência Brasil. Internação involuntária de usuário de crack divide especialistas. 9 de Dezembro de 2011. 
Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-12-09/internacao-involuntaria-de-usuario-de-
crack-divide-especialistas>. Acesso em: 30 de mai. de 2012. 
687 “Art. 9o. A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, 
que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos 
demais internados e funcionários”. BRASIL. Lei nº. 10.216, de 6 de Abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e 
os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde 
mental. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10216.htm>  Acesso em: 30 
de mar. de 2012. 
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transtornos mentais de uma maneira geral. Assim, apesar de relacionar-se ao discurso médico-

psiquiátrico, a internação compulsória vem sendo utilizada como estratégia atrelada às 

políticas de segurança pública numa atuação de “guerra contra as drogas”688. 

 Desta maneira, nos últimos anos, a internação compulsória de adolescentes vem sendo 

efetuada, sobretudo, conjuntamente com grandes operações de segurança pública, como no 

caso da incursão nas favelas contra o tráfico de drogas ilícitas e a criação das Unidades de 

Polícia Pacificadora (UPP’s) no Rio de Janeiro entre 2010 e 2012, bem como na operação 

policial de retirada e apreensão dos moradores, usuários e traficantes da localidade conhecida 

como “Cracolândia”, em São Paulo, no início de 2012689. Estas operações têm como 

finalidade precípua o afastamento de jovens dependentes químicos dos locais públicos ou do 

convívio social, identificando a necessidade de um tratamento médico especializado que 

possa salvar-lhes a vida e conferir-lhes uma suposta dignidade, ou seja, buscar uma suposta 

proteção através da internação em clínicas especializadas no tratamento drogatício690. 

 No entanto, a internação compulsória vem se apresentando mais como uma política 

oficial de controle social, através da vinculação entre transtorno mental e psiquiátrico à gestão 

da delinquência juvenil691, do que uma política vinculada estritamente ao tratamento médico e 

psiquiátrico daquele usuário dependente. O aumento considerável no número de internações 

efetuadas pelo Estado nos últimos anos692 conjuntamente com uma política de segurança 

pública cada vez mais nefasta para com determinadas populações, sobretudo a juventude 

moradora de espaços públicos e da periferia, aponta que a internação compulsória está sendo 

utilizada não para a proteção específica daquele indivíduo dependente de drogas, mas sim 

como um instrumento de controle, contenção e segregação do excesso693 produzido pelas 

políticas neoliberais nos últimos anos. Não é por demais ainda demonstrar que, nas últimas 

décadas, diante de discursos que giram em torno da necessidade cada vez maior de 

                                                           
688 Remete-se o leitor para o capítulo segundo desta obra. 
689 Revista Carta Capital. Cracolância. Internação Compulsória para quê?. Aline Kléber.  7 de Fevereiro de 2012. 
Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/internacao-compulsoria-para-que/>. Acesso em: 30 
de mai. de 2012. 
690 Agência Brasil. Internação involuntária de usuário de crack divide especialistas. 9 de Dezembro de 2011. 
Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-12-09/internacao-involuntaria-de-usuario-de-
crack-divide-especialistas> Acesso em: 02 de mai. de 2012. 
691 VINCENTIN, Maria Cristina. A Questão da Responsabilização Penal Juvenil: notas para uma perspectiva 
ético política. In: ILANUD. Op. cit. p. 155.  
692 Revista Carta Capital. Cracolância. Internação Compulsória para quê?. Aline Kléber.  7 de Fevereiro de 2012. 
Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/internacao-compulsoria-para-que/>. Acesso em: 30 
de mai. de 2012. 
693 Assim como foi falado no capítulo segundo 
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desinternação de pacientes694 com transtornos mentais, através da necessidade de conferir-lhes 

um tratamento comunitário695 fora dos hospitais psiquiátricos696, o crescimento da taxa de 

internação compulsória de dependentes químicos soa mais como uma política de controle e de 

segregação do que realmente de proteção. Melhor, essa política de proteção vem no sentido de 

uma estratégia de defesa social, da prevenção da ameaça social gerada por determinados 

sujeitos indesejados.   

 Não é mais necessário, nestes casos, o cometimento, a apuração e execução de um 

processo infracional. O suposto perigo de vida corrido pelo paciente no momento de justificar 

a internação compulsória afasta qualquer necessidade de instauração de um processo 

infracional no qual vai ser auferida a responsabilidade sobre um ato determinado. O que é 

necessário nesta modalidade interventiva é apenas auferir a personalidade do adolescente e 

verificar sua suposta incapacidade de discernimento individual pelo grau de dependência 

química que sofre. Ocorre, portanto, aquilo que alguns autores chamam de “psiquiatrização” 

e “medicalização” do discurso de controle sobre determinados sujeitos indesejados. É retirada 

a ideia de capacidade de discernimento e, por consequência, de responsabilização por 

qualquer ato praticado, para controlar determinado indivíduo através de medidas tidas por 

protetivas. Nesse mesmo sentido é o discurso de que a medida socioeducativa aplicada ao 

adolescente viria para protegê-lo e não para puni-lo.  

 Apesar do discurso médico e psiquiátrico combinado nas políticas de segurança 

pública reavivarem medidas demasiadamente autoritárias, assim como fora na doutrina da 

situação irregular com o positivismo criminológico, aqui a periculosidade não é auferida a 

partir de uma perspectiva biológica, social ou mental do sujeito. O discurso agora reside 

justamente na necessidade de gestão diferenciada de determinados grupos e indivíduos 

considerados incontroláveis e que, portanto, devem ser isolados. A psiquiatrização do controle 

social de adolescentes não ensejam, necessariamente, o controle de um suposto transtorno 

mental, mas sim encobrir as relações sociais e econômicas de exclusão presentes no 

                                                           
694 VINCENTIN, Maria Cristina. A Questão da Responsabilização Penal Juvenil: notas para uma perspectiva 
ético política. In: ILANUD. Op. cit. p. 163. 
695 “Art. 2º (...) Parágrafo único: São direitos da pessoa portadora de transtorno mental: (...) IX - ser tratada, 
preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental”. BRASIL. Lei nº. 10.216, de 6 de Abril de 2001. 
Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o 
modelo assistencial em saúde mental. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10216.htm>  Acesso em: 30 de mar. de 2012. 
696 “Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-
hospitalares se mostrarem insuficientes”. Idem. Ibidem. 
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neoliberalismo e efetivar um processo de “desresponsabilização”697, colocando-o na figura de 

mero expectador – objeto – da imposição estatal, ligando-se à doutrina aqui tão combalida da 

situação irregular.   

 A internação compulsória, na realidade, não se inclui diretamente como uma falha 

presente no Estatuto, mas sim como um ponto extremamente sensível no discurso geral de 

controle social de adolescentes indesejados, através da criação de uma medida capaz de retirar 

todas as responsabilizações presentes no estatuto, e junto com elas, todas as garantias 

individuais, como o devido processo legal, para invocar uma situação excepcional, retirando a 

condição de sujeito de seus próprios atos. É neste ponto que, certamente, a figura do inimigo 

encarado pelo adolescente indesejado, morador da periferia ou dos espaços públicos, suposto 

usuário de drogas, atinge o seu apogeu. Seria justamente na internação compulsória que a vida 

matável, porém insacrificável698, do adolescente se relacionaria completamente com o poder 

político que a baniu do convívio social.  

O controle social, através da coisificação do adolescente dependente químico, 

convocaria o discurso da necessidade699 de uma intervenção segregadora para a contenção do 

excesso provocado pelas políticas neoliberais, minimizando ou sensibilizando todas as 

garantias infanto-juvenis trazidas pelo Estatuto e pela Constituição com base numa suposta 

proteção, resguardo ou reparação da própria vida do adolescente. 

Assim, a sensibilidade no discurso da internação compulsória não está presente, de 

forma direta, no processo de apuração do ato infracional, mas consiste na própria supressão 

do processo e de suas garantias para a invocação de um Estado de necessidade700, no qual é 

absolutamente imprescindível a retirada do adolescente indesejado do convívio social para sua 

própria proteção, através do renascimento da doutrina da situação irregular conjugada com as 

atuais políticas nefastas de segurança pública efetivadas pelo neoliberalismo. 

 É necessário, sobretudo, defender as garantias infanto-juvenis presentes nas 

legislações já comentadas, compreendendo o adolescente como sujeito de seus próprios atos, 

e não a partir de discursos objetificantes que venham no sentido de procurar o melhor ou a 

proteção dele. A busca por um direito infracional mínimo não é a supressão das garantias que 

o compõe, mas sim a efetivação dos instrumentos legais de proteção e respeito aos Direitos 
                                                           
697 VINCENTIN, Maria Cristina. A Questão da Responsabilização Penal Juvenil: notas para uma perspectiva 
ético política. In: ILANUD. Op. cit. p. 161. 
698 AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder do soberano e a vida nua. Belo Horizonte: UFMG, 2002. p. 
189-190.  
699 Idem. Ibidem. loc. cit. 
700 Idem. Ibidem. loc. cit. 
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Humanos infanto-juvenis, refreando as sensibilidades presentes no estatuto ou em outros 

instrumentos legais responsáveis por selecionar e controlar adolescentes numa suposta 

situação irregular.  
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 As relações entre criminalidade, violência e poder estão umbilicalmente imbricadas. 

Não existem respostas fáceis ou caminhos messiânicos apontando a solução, ou soluções, 

divinas para resolver os problemas decorrentes do aumento exorbitante do número dos 

emasmorrados, já que as prisões e os centros de internação da atualidade não deixam em nada 

a desejar das masmorras da idade média, apenas os inimigos e as táticas de sua contenção é 

que se modificaram ao longo do tempo.  

 Neste sentido, esta pesquisa preza, sobretudo, pela necessidade do respeito 

fundamental e integral aos direitos infanto-juvenis conquistados nas últimas décadas, que 

significaram, sobretudo, um avanço frente à total arbitrariedade das legislações regradas pela 

doutrina da situação irregular. As respostas também não se apresentam através da defesa do 

aumento do tempo das medidas, sobretudo as mais repressivas, a diminuição da idade para a 

inimputabilidade penal, dentre outras. Crer que a resolução dos principais problemas 

envolvendo adolescentes tidos por “em conflito com a lei” seja o aumento da tutela 

policialesca e repressora é, sem dúvidas nenhuma, defender discursos que nada mais fazem do 

que encobrir as reais finalidades de um sistema que preza pela segregação e estigmatização de 

determinados indivíduos mais pelo que representam em relação a determinado ordenamento 

social. Discursos estes que, desprovidos de uma profundidade conteudística, apenas preferem 

proliferar o medo do outro, principalmente de uma juventude considerada perigosa, 

apregoado o isolamento, o rompimento dos vínculos comunitários e, sobretudo, o aumento da 

repressão através de todas as estratégias possíveis, sejam legais ou não. O importante, dentro 

deste pensamento, é se livrar do perigo pelo que representa antes que ele venha a causar 

alguma ruptura na ordenação social. 

 As perspectivas criminológicas tradicionais, presentes principalmente nas escolas 

clássica e positivista, através do paradigma etiológico do crime, serviram apenas para 

legitimar as funções reais do controle social: seletividade e segregação para determinados 

sujeitos com comportamentos considerados indesejados. Assim, estas escolas, ao defenderem 

ideologicamente determinados princípios, como a universalidade, não conseguem 

desmascarar que a lógica de funcionamento do controle sociopenal é a fragmentação. O 

fenômeno criminal, ou o ato infracional praticado pelo adolescente, não decorre 

necessariamente através de características pessoais, comportamentos anormais ou sob um 

singelo individualismo exacerbado. Ele é, antes de tudo, fruto de um processo de envolvendo 

a disputa de poder que pré-seleciona quais os comportamentos serão chamados de anormais e 

quais inimigos serão considerados disruptivos à ordem social. 
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 Neste sentido, as reais funções do controle social diante de um determinado contexto 

histórico dependem de uma investigação crítica mais profunda, sendo necessário o aporte das 

ideias defendidas pelas escolas criminológicas críticas, com raízes no método histórico-

materialista de Marx. O processo de criminalização, efetivado pelo controle social através da 

seleção de quais bens serão por ele tutelados, quais indivíduos serão perseguidos e quais 

penas serão aplicadas, não será efetuado de forma igual e universal, mas sim de forma 

seletiva, imbricado com o modo de produção e reprodução das desigualdades materiais da 

sociedade. Além das disputas materiais, as disputas simbólicas, através das representações 

presentes no imaginário coletivo, também são preponderantes para determinar quais 

indivíduos serão preferencialmente selecionados pelo sistema punitivo. 

 A perspectiva crítica da criminologia consegue analisar a atuação dos órgãos do 

controle social oficial dentro das disputas simbólicas e materiais na sociedade. Nesta seara, a 

história do controle social, sob a perspectiva crítica, é a história de criação de mitos e 

estigmas sobre determinados sujeitos considerados como inimigos. Como o controle social 

oficial não opera de forma igual para todos os indivíduos, há uma seletividade e punição 

desigual entre aqueles que, a partir da posição que ocupa ou das características pessoais, 

recebendo, portanto, tratamentos diferenciados pelo sistema. Os inimigos seriam aqueles que, 

pela sua personalidade, comportamento e posição social, devem ser isolados e neutralizados 

de todas as formas possíveis para evitar o suposto perigo que representam. Assim, as mesmas 

garantias e tratamento dados aos sujeitos normais não devem ser dadas aos inimigos. A 

história do controle social envolve, ao longo do tempo, a construção de discursos que 

legitimaram a atuação desmesurada e repressiva sobre determinados sujeitos e que, desta 

forma, diligenciavam na aplicação de estratégias que viriam de encontro às regras mínimas 

supostamente pertencentes a todos os cidadãos. 

 Na história brasileira, existiram determinadas práticas do controle social responsáveis 

por selecionar determinados inimigos, bem como também para garantir uma ordem de 

manutenção e reprodução das desigualdades. Esta prática discursiva, na atualidade, vincula-se 

à consideração da juventude pobre brasileira, sobretudo a subproletariada ou desempregada, 

moradora das periferias ou dos espaços públicos das grandes cidades. É sobre esta juventude 

que o controle social aplica suas estratégias de forma terrivelmente arbitrária e repressiva, 

evitando assim o suposto mal que representa, bem como também encobrindo as reais 

finalidades de um sistema baseado na redução do Estado provedor (ou social). 
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 Neste sentido, a consideração da juventude pobre como a inimiga a ser combalida no 

Brasil, através de discursos cada vez mais autoritários, vem carregada de um longo discurso 

de intervenção desmesurada e arbitrária contra crianças e adolescentes considerados anormais. 

Assim, o longo histórico das legislações sobre o controle de determinadas crianças e 

adolescentes são frutos de disputas sobre quais papeis deveriam ser desempenhados por elas, 

a depender também da posição social que ocupavam. As legislações e o discurso 

preponderante no campo jurídico privilegiavam a segregação de determinados menores ditos 

em “situação irregular”, ou melhor, em estado de vadiagem, mendicância ou delinquência, 

para tutelar e recuperar estes indivíduos de seu suposto comportamento anormal. Neste 

sentido, as práticas discursivas presentes nas antigas legislações retiravam a condição de 

sujeito de determinadas crianças e adolescentes, contrárias ao sistema de ordenação 

socioeconômica, tratando-as apenas como objeto de intervenção totalitária por parte do 

Estado. 

 No entanto, a partir da década de 80, começam a surgir, no plano nacional e 

internacional, influenciadas pelas pressões políticas dos movimentos em prol da infância e 

juventude, novas legislações que prescreviam novos direitos e garantias para crianças e 

adolescentes, como o princípio da proteção integral e do respeito à condição peculiar de 

desenvolvimento. Esta nova ordem normativa foi, sem sombra de dúvidas, um importante 

ponto de contraponto à antiga doutrina da situação irregular, pois, via de regra, declararia a 

condição de sujeito de direitos a crianças e adolescentes, independentemente da situação 

social ou de outros estigmas. Dentre estas legislações, a que mais se destaca é o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA). No entanto, assim como as outras diversas legislações, o 

Estatuto também sofreu na sua formulação disputas ideológicas envolvendo concepções de 

crianças e adolescentes, afinal as formulações legislativas e as práticas das instituições oficiais 

do campo jurídico envolvem disputas específicas pelo monopólio da verdade.  

 Assim, apesar de uma considerável influência da doutrina da proteção integral nas 

suas prescrições, o Estatuto vai apresentar alguns pontos considerados sensíveis, 

principalmente na área de atuação dos órgãos do sistema punitivo, ou, mais precisamente, no 

processo de apuração do ato infracional e de aplicação das medidas socioeducativas. É nesta 

área, sem dúvidas, que a doutrina da proteção integral se mostra mais fragilizada e os antigos 

discursos da situação irregular têm mais força, sobretudo com a nova configuração da 

juventude como inimiga. 
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 Neste sentido, a pesquisa que o ato infracional, na perspectiva da criminologia crítica e 

do garantismo, não estaria ligado à suposta irresponsabilidade ou a ideia de falta de 

consciência do caráter ilícito, mas sim fruto de uma política criminal diferenciada. Assim, o 

ato infracional, analisado na perspectiva juvenil, poderia ser considerado, na maioria dos 

casos, um sintoma comum presente em boa parte dos jovens, em virtude da fase vivenciada, 

apenas a seletividade predisposta do sistema punitivo é quem vai dizer quais deveriam ser 

responsabilizados. Eis aí que adentra o sistema de apuração pelo ato infracional e de 

responsabilização juvenil, que alguns autores identificam como à parte, com características 

mais pedagógicas do que evidentemente punitivas: a Justiça Juvenil; e outro que alguns 

autores identificam como um apêndice do direito penal, devido ao grau de segurança jurídica 

e de garantias encontrado neste: A Justiça Penal Juvenil. No entanto, as duas doutrinas sobre a 

responsabilização juvenil acabam, discursivamente, apresentando características semelhantes, 

por não formularem todo o processo e as medidas de forma crítica. 

 Assim, a fórmula de saída do lugar-comum encontrado pelas duas doutrinas seria 

através de um verdadeiro Direito Infracional, com características próprias, sem se aproximar 

tanto do Direito Penal e de sua falácia da segurança jurídica, mas também se se aproximar dos 

discursos pedagógicos inevitavelmente tutelares da Justiça Juvenil. É necessário trabalhar o 

processo infracional com base na criminologia crítica e no garantismo de Luigi Ferrajoli, 

afastando os discursos supostamente benéficos ao adolescente, as pedagogias tutelares e 

arbitrárias e as atuais políticas baseadas na “Lei e ordem”.  

 Como forma de escapar do incremento repressivo estimulado nos últimos anos pelas 

políticas neoliberais sobre adolescentes, defende a criação de uma política criminal 

alternativa, não necessariamente ligada ao conceito de crime e sua simples substituição das 

penalidades mais severas por mais brandas. É necessário, antes de tudo, reduzir o próprio 

sistema punitivo como um todo, através do estímulo às garantias individuais, especialmente as 

infanto-juvenis, bem como através da perspectiva de um direito infracional mínimo, com a 

redução dos efeitos negativos das medidas socioeducativas, principalmente as de privação de 

liberdade. No entanto, tal política também se liga a própria atuação do Estado como um todo, 

através de uma necessária reforma profunda de suas atuações, e, neste sentido, destaca-se a 

atuação de movimentos da sociedade civil defensores dos direitos infanto-juvenis, na tentativa 

modificar as atuais estratégias do Estado em relação a estes segmentos sociais. 

 É através destas estratégias, mas também identificando que não se resumem somente 

nestas, que é possível compreender melhor e dirimir os pontos sensíveis presentes no Estatuto 
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da Criança e do Adolescente na parte do processo de apuração do ato e de responsabilização 

do Adolescente, apontando para uma perspectiva cada vez menos repressiva e mais 

democrática. 

 A partir desta análise compreende, por exemplo, que a finalidade pedagógica da 

medida socioeducativa é um ponto extremamente sensível presente no ECA. Esta suposta 

prescrição pedagógica pode tanto interferir no processo de apuração do ato infracional como 

na parte da aplicação das medidas socioeducativas, sendo responsável por, através de um 

discurso supostamente benéfico para o adolescente, reprimi-lo de forma mais veemente e 

arbitrária que os adultos. Neste sentido, não defende que a perspectiva pedagógica seja 

extirpada da seara infracional, mas sua aplicação deve ser refletida a partir da demanda do 

próprio adolescente, sob pena de tornar extremamente segregadora. 

 Nesta seara, não somente a perspectiva pedagógica das medidas deve ser refletida, mas 

também as “frestas” presentes no processo de apuração do ato e de aplicação das medidas, 

através de uma perspectiva crítica e com base no garantismo, tendo em vista também os 

princípios fundamentais para crianças e adolescentes. 

 Por fim, há a necessidade também de uma reflexão maior sobre a aplicação 

desmesurada da chamada internação compulsória para os adolescentes dependentes químicos. 

Ora, esta forma de internação, diante de um paradigma de maior repressão sob os supostos 

narcotraficantes jovens, não vem no sentido de proteção do adolescente, mas apenas trabalha 

com a internação, fora das garantias infracionais, sob um discurso médico-psiquiátrico, de 

jovens considerados indesejados. Retira-se, portanto, aquele jovem da seara infracional, onde 

teria, pelo menos na teoria, um pouco mais de garantias, para lhe aplicar um tratamento 

compulsório isolado da sociedade, retirando toda sua vontade e desejo. Há, nessa suposta 

internação para proteção da vida do jovem dependente, a retirada total da sua condição de 

sujeito, identificando-o apenas como um objeto de intervenção desmesurada por parte do 

Estado, sem garantias ligada à seara infracional, já que o procedimento identifica-se 

supostamente com o tratamento médico, sem identidade e sem subjetividade. Eis aqui o ponto 

culminante da identificação do adolescente como inimigo, ou melhor, como homo sacer, 

assim como Agamben falava701, através de sua vida matável, porém insacrificável.  

 

                                                           
701 AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder do soberano e a vida nua. Belo Horizonte: UFMG, 2002. p. 
189. 
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