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Resumo:  O tratamento que deve ser dispensado ao adolescente em conflito com a 

lei tem sido cada vez mais alvo de debates no cenário jurídico brasileiro. Isto porque 

a realidade observada no país é a de que, cada vez mais cedo, os jovens estão sendo 

expostos a ambientes de criminalidade, o que acaba se justificando, na maioria das 

vezes, pela falta de infraestrutura mínima nos âmbitos socioeconômico, político, 

legislativo, assistencial, e acima de tudo, educacional em favor da criança e do 

adolescente. Nesse cenário, após um malfadado histórico de legislações afetas à 

Infância e Juventude (Código Mello Mattos – 1927, Código de Menores – 1979), surge 

o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – 1990), fundado sob a doutrina da 

proteção integral da criança e do adolescente, em conformidade com os tratados 

internacionais de direitos humanos, vindo a ser uma referência de modernidade 

legislativa. Atualmente, muito se discute sobre a forma de aplicação das medidas 

socioeducativas previstas no ECA, notadamente no que se refere ao contexto de 

“punição velada” que acaba ocorrendo em meio ao processo socioeducativo. O estudo 

tem o escopo de demonstrar que os fundamentos do ECA (doutrina da Proteção 

Integral e o princípio do superior interesse da criança e do adolescente) devem 

prevalecer quando da aplicação das medidas socioeducativas ao adolescente que 

pratica um ato infracional, evitando-se que se puna adolescentes e crianças aos 

moldes da legislação penal comum. Trata-se de um estudo indutivo-dedutivo, que, na 

parte procedimental, adota o método histórico-comparativo e a pesquisa bibliográfica. 
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Abstract: 

The treatment that should be given to adolescents in conflict with the law has been 

increasingly the subject of debates in the Brazilian legal scene. This is because the 
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reality observed in the country is, increasingly young people are being exposed to 

criminal environments, which in most cases is justified by the lack of minimum 

infrastructure in the socioeconomic, political, and legislative spheres, care, and, above 

all, educational in favor of children and adolescents. In this context, the Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA - 1990), founded under the doctrine of the integral 

protection of children and adolescents, was created after an ill-fated history of 

legislation affecting children and youth (Mello Mattos Code - 1927, child and 

adolescent, in accordance with international human rights treaties, becoming a 

benchmark of legislative modernity. Currently, much is discussed about the application 

of socio-educational measures foreseen in the ECA, especially regarding the context 

of "veiled punishment" that ends up occurring in the middle of the socio-educational 

process. The study has the purpose of demonstrating that the foundations of the ECA 

(doctrine of Integral Protection and the principle of the better interest of the child and 

adolescent) should prevail when applying the socio-educational measures to the 

adolescent who practices an infraction, avoiding that punish children and adolescents 

in accordance with common criminal law. It is an inductive-deductive study, which, in 

the procedural part, adopts the historical-comparative method and the bibliographic 

research. 
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Introdução: 

No decorrer deste trabalho, serão abordados assuntos de extrema relevância, 

mormente pelo fato de que o convívio social saudável se inicia com o devido cuidado 

dispensado para com a criança e o adolescente.  

Serão trazidos os preceitos fundamentais sobre as matérias abrangidas pelo 

ECA (Lei 8.069/90), a fim de que seja perceptível a abrangência do referido dispositivo 

legal. Também será abordada, no que couber, a Lei 12.594/12 (SINASE) que institui 

o sistema de aplicabilidade das medidas socioeducativas previstas no estatuto 

menorista. Serão, ainda, ventilados alguns dos institutos do Direito Penal (material e 

processual) que cabem quando de sua aplicação subsidiária/supletiva às lacunas da 

Lei 8.069/90. 

Buscar-se-á demonstrar a importância de ser adotada, na prática, a 

verdadeira essência do Estatuto da Criança e do Adolescente, em contraponto ao 

crescente entendimento de que se deve conferir um caráter punitivo mais severo com 



a aplicação das medidas socioeducativas aos adolescentes em conflito com a lei, 

beirando, de modo perigoso, os moldes da legislação penal comum, ao que se dá o 

nome de “penalização” do ato infracional.  

Nesse contexto, será analisada a (in)viabilidade da atual legislação afeta à 

Infância e Juventude ante a realidade brasileira, principalmente no que se refere à 

efetividade na aplicação das medidas protetivas e socioeducativas aos adolescentes 

em conflito com a lei, bem como se, à interpretação extensiva do ato infracional, cabe 

a chamada “penalização do ato infracional” como meio mais efetivo de se alcançar as 

propostas trazidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, reguladas, ainda, pelo 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE – Lei 12.594/2012). 

Além disso, será tratado sobre a alcançabilidade do Poder de punir do Estado 

no processo socioeducativo, bem como até onde seria possível a aplicação (ainda que 

subsidiária) da legislação penal comum ao tema. 

 

Objetivo: 

O presente trabalho buscará demonstrar que a aplicação do princípio do 

superior interesse da criança e do adolescente, bem como da Teoria da Proteção 

Integral, difundidos no ECA, devem sobrepor à corrente doutrinária que almeja a 

penalização do ato infracional, ou seja, a imposição da medida socioeducativa como 

forma de pena aplicada ao adolescente em conflito com a lei. 

 

Método: 

Adotou-se o método indutivo-dedutivo na abordagem do tema. Na parte 

procedimental, o método histórico-comparativo, bem como a pesquisa bibliográfica. 

 

Resultados: 

Buscou-se o embasamento necessário para o entendimento da ideia de 

punibilidade do adolescente em conflito com a lei. Para tanto, foi apresentada a 

síntese histórica da legislação afeta à criança e ao adolescente, destacados os 

principais avanços e modernizações realizadas durante o processo, passando-se 

pelos antigos Código Mello Mattos (1927), Código de Menores (1979), chegando-se 

ao atual Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – 1990). 



Analisou-se o tema, ainda, correlacionando os institutos do direito penal e 

processual penal, no que fosse cabível, contextualizando, assim, a finalidade das 

medidas socioeducativas em face das penas previstas na legislação penal comum. 

Verificou-se, contudo, que a evolução ocorrida no âmbito normativo ainda não 

logrou os êxitos almejados. Apesar de todos os avanços, ainda não se alcançou um 

modelo institucional que traduza a nova concepção de crianças e adolescentes como 

sujeitos de direitos. Assim, as medidas socioeducativas são sociais e educativas no 

nome, mas verdadeiras penas na prática. Os estabelecimentos de cumprimento de 

tais medidas são retratos de um modelo opressor que nenhuma preocupação 

demonstra com o objetivo de ressocialização dos internos3. 

Os resultados se traduzem pela impossibilidade da implantação de um 

sistema Penal Juvenil, mormente por sua inviabilidade e incompatibilidade ante os 

preceitos abarcados pelo ECA. 

 

Considerações finais: 

Do todo abordado, possível constatar que o Direito Penal Juvenil já está em 

uso, uma vez que, na prática, a medida socioeducativa possui um forte caráter 

punitivo, que, por vezes, se sobrepõe aos preceitos da socioeducação em si, abarcada 

pelo ECA. 

Hodiernamente, de modo deplorável, escancara-se o desrespeito e o 

rompimento para com os direitos da criança e do adolescente, adquiridos a duras 

custas e em considerável lapso temporal (histórico-cultural) para que se desse o 

aprimoramento legislativo tão almejado como se queria que fosse o Estatuto da 

Criança e do Adolescente.  

É possível dizer que o que se verifica são verdadeiras “raízes históricas da 

incrível arte de punir jovens”, cuja criatividade lança mão de variadas metáforas e 

eufemismos que acabam de se tornar instrumentos de luta dos incansáveis militantes 
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dos direitos humanos especiais em busca da efetivação do que muitas vezes jamais 

chegará a acontecer como no passado4. 

Na verdade, o sistema juvenil brasileiro, em sua literalidade, trata o 

adolescente de forma mais gravosa do que o maior de 18 anos nos delitos de menor 

potencial ofensivo, desde o advento dos Juizados Especiais. Isso é uma 

inconstitucionalidade por violar compromissos do Brasil em face da Normativa 

Internacional5. 

Sendo assim, verificou-se a impossibilidade de se instaurar o Direito Penal 

Juvenil, uma vez que evidente sua inviabilidade em sua efetivação pois notória a 

contrariedade ao princípio do superior interesse da criança e do adolescente, o que 

não pode ser suprimido ante a necessidade de o Estado responder à pratica de atos 

infracionais de uma forma punitivista (como na legislação penal comum). 

Como resultado do Direito Penal Juvenil imposto em nosso sistema (ainda 

que veladamente), acaba que os adolescentes não são enxergados como pessoas 

em desenvolvimento, mas sim como “miniaturas” da criminalidade, aos quais são 

aplicadas “releituras” das penas previstas na legislação penal comum na forma de 

“medidas socioeducativas”, que perdem sua função de ressocialização e acabam 

servindo apenas como escolarização para a nova geração da marginalidade, 

principalmente se observado pelo viés da realidade dos centros de internação 

(CENSEs). 
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