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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a compatibilidade da culpabilidade com o 

Direito Penal Juvenil, o que é feito a partir da análise dos principais entraves a esta 

posição. O ponto de partida é a reafirmação do sistema de responsabilização previsto no 

Estatuto da Criança e do Adolescente como um verdadeiro Direito Penal Juvenil, o que 

se faz a partir da análise do atual tratamento jurídico dispensado à criança e ao 

adolescente, bem como das etapas que a precederam. Reafirmado o Direito Penal 

Juvenil, o trabalho percorre a evolução dogmática do conceito de culpabilidade, o que 

culmina na análise da influência que a racionalidade penal moderna tem sob este 

conceito. Apresentadas as principais conceituações modernas desta categoria, parte-se 

para a análise da operacionalidade do mesmo no Direito Penal Juvenil, bem como da 

necessária adequação dogmática que enseja. 

 

Palavras chave: Culpabilidade; Direito Penal Juvenil; Garantismo; Imputabilidade; 

Inimputabilidade; Medidas socioeducativas. 
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ABSTRACT 

 

The present work aims to analyse the compatibility of the culpability with the Juvenile 

Criminal Law, which is done from the analysis of the main obstacles to this position. 

The starting point is the reaffirmation of the accountabillity system provided by the 

Child and Adolescent Statute as a true Juvenile Criminal Law, what is done from the 

analysis of the present legal treatment dispensed to the child and adolescent, as well as 

the steps that preceded it. Reaffirmed the Juvenile Criminal Law, the work ranges the 

dogmatic evolution of the concept of culpability, that culminate in an analysis of the 

influence that the modern criminal rationality have about this concept. Presented the 

main modern conceptions of this class, part for an analysis of the operability of the same 

in the Juvenile Criminal Law, as well as the necessary dogmatic adequacy  that causes. 

Key-Words: Culpability; Juvenile Criminal Law; Garantism; Imputability; 

Inimputability; Educational Measures. 
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INTRODUÇÃO 

 

As ideias de infância e adolescência não são contemporâneas entre si, e, antes de serem 

explicadas por teorias psicológicas, são melhor explicadas pelo enfoque histórico, que as 

apresenta como resultado de uma construção social complexa, relacionada a condições não só 

de caráter estrutural, mas também à sucessivas revoluções no campo dos sentimentos1.  

A conscientização de que a infância seria uma etapa especial e diferenciada da vida data 

do século XVII.2Ainda na Idade Média, no entanto, não é possível identificar uma percepção 

das distinções da infância em relação aos adultos. Essa afirmação é possível de ser feita a partir 

de uma reconstrução histórica, que considere, por exemplo, que na representação artística da 

Idade Média, a figura da criança era inexistente, ou também, pela análise do tratamento 

dispensado ao infanticídio que, ao longo do tempo, partiu de uma conduta socialmente aceita 

para uma conduta intolerável.  

Nesse processo histórico deve-se destacar o papel da escola que, organizada a partir dos 

pilares da vigilância permanente, da obrigação de denúncia e da imposição de penas corporais, 

se apresentou como modeladora do indivíduo. 

Ao seu turno, a ideia de adolescência pode ser verificada a partir do final do século XIX 

e início do século XX, coincidindo com a Revolução Industrial e a intensa utilização de mão de 

obra infantil nas linhas de produção3. É, pois, uma concepção mais próxima da 

contemporaneidade, e, igualmente à infância, é melhor explicada como uma construção social, 

embora seja inegável a existência de fatores biopsicológicos. 

Considerando-se a distância temporal entre uma concepção e outra, vê-se que o 

tratamento jurídico dispensado a estes grupos não possuía qualquer distinção, estando 

centralizado na figura da criança. Assim, é que os documentos internacionais, em sua maioria, 

tratam sobre os direitos da criança, englobando a aplicação dos mesmos à categoria dos 

adolescentes. 

                                                           
1 MÉNDEZ, Emilio García. Para uma historia del control penal de la infancia: la informalidade de los mecanismos 

formales de control social. In RAMÍREZ, Juan Busto. Um Derecho Penal del Menor. Santiago de Chile: Editorial 

Jurídica ConoSur Ltda., 1992, p. 155; 
2 DOMINGO, Cíntia Oliveira.  Adolescente e maioridade penal: reflexões sobre violência e prevenção à luz da 

proteção integral. Curitiba: Juruá, 2016, p. 25. 
3 SARAIVA, João Batista Costa. Compêndio de Direito Penal Juvenil. 3 ed. rev., e ampl. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2006, p. 30-32; 
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Inicialmente, a criança não era vista como um sujeito de direitos, e assim, não possuía 

um referencial jurídico voltado para si. No entanto, em que pese fossem encarados como seres 

absolutamente incapazes, era reconhecido que, em determinados campos, suas ações causavam 

resultados juridicamente relevantes, notadamente no campo do Direito Penal, demandando, 

portanto, respostas estatais. 

 É nesse sentido, que se pode afirmar que o Direito da Criança e do Adolescente se 

confunde em seus primórdios com a questão da responsabilidade penal dos mesmos. Ademais, 

é possível observar que não apenas o jovem infrator foi objeto de um referencial jurídico, mas 

também o jovem abandonado, ou como se afirmava à época, em situação irregular. Esses dois 

arquétipos de jovens, que se confundiram em muitas oportunidades, acionavam respostas 

idênticas, para casos distintos, conformando um conjunto de regras específicas, voltadas a uma 

parcela da infância e juventude. 

Essa relação entre direitos e garantias e a responsabilização penal dos adolescentes 

pode ser observada também na atualidade, na medida em que o debate sobre a maior ou menor 

responsabilização penal destes indivíduos, e todas as nuances dele surgidas, se apresenta como 

um termômetro da efetivação de direitos e garantias dessa parcela da população4. 

Embora o Estatuto da Criança e do Adolescente seja uma legislação reconhecidamente 

avançada no que concerne à efetivação de direitos e garantias de crianças e adolescentes, certo 

é que mesmo passados quase 30 anos de sua promulgação, a concretização dos direitos nele 

estampados não se deu de maneira satisfatória, sobretudo no que tange ao sistema de 

responsabilização de adolescentes. 

Isso porque, resquícios de uma lógica tutelar e correcionalista ainda influenciam a 

atuação da Justiça Juvenil, contrariando, a partir da deturpação dos princípios do Direito da 

Criança e do Adolescente, a essência do sistema de responsabilização trazido pelo ECA. 

                                                           
4 Nesse sentido, Emilio García Méndez alerta que “a pesar de su dimensión cuantitativa reducida, la cuestión de 

los adolescentes en conflito con la ley, posee un carácter contaminante negativo sobre el conjunto de las polítias 

sociales. Descubrir tendencias y analizar comportamentos políticos en este campo, constituye uno de los 

termómetros mas sensibles para entender la dimensión política de la cuestión social em América Latina. Entender 

hoy las vicissitudes y tendencias de la cuestión penal juvenil, constituye, a mi juicio, um elemento decisivo para 

tratar de entender hacia donde van los derechos de la infancia em América Latina.” MÉNDEZ, Emilio Gárcia. 

Problemas centrales de la responsabilidad penal juvenil em America Latina. In Justiça Juvenil na 

Contemporaneidade. COSTA, Ana Paula Motta; e EILBERG, Daniela Dora (orgs). Porto Alegre: DM, 2015, p. 

16; 
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Nesse sentido, parte da doutrina tem proposto o reconhecimento de um Direito Penal 

Juvenil, com vistas a um maior controle da intervenção estatal sobre a esfera de liberdade dos 

adolescentes. 

 Contudo, apenas o reconhecimento formal deste Direito Penal Juvenil não é suficiente 

para, de maneira eficaz, conter o poder punitivo estatal. É preciso que se assegure, no momento 

da responsabilização de adolescentes a observância de garantias não apenas oriundas do Direito 

da Criança e do Adolescente, mas também de garantias de contenção, próprias do Direito Penal 

e Processual Penal. 

Dentre os mecanismos de contenção que devem integrar este Direito Penal Juvenil, 

encontra-se a culpabilidade, categoria de complexa operacionalidade, que no Direito Penal tem 

a si atribuída a função de limite, fundamentação e gradação da pena. 

Sua valoração no Direito Penal Juvenil permite o aprimoramento deste sistema de 

responsabilização, adequando-o à doutrina da proteção integral, impossibilitando que os 

resquícios da ideologia tutelar, fantasiados de pretensões pedagógicas, preponderem na Justiça 

Juvenil. 

Todavia, a operacionalidade desta categoria no campo da responsabilização juvenil 

não depende de uma mera importação da estrutura atuante no Direito Penal. Se naquele sistema 

a culpabilidade já apresenta pontos controvertidos, normalmente atrelados a questão do livre 

arbítrio, no Direito Penal Juvenil sua tradicional conceituação se mostra incompatível. 

Livre arbítrio, universalidade dos bens jurídicos, imputabilidade, reprovabilidade: 

estes aspectos, quando analisados a partir da perspectiva tradicional, inviabilizam de plano a 

análise da culpabilidade. 

Neste contexto, o presente trabalho se propõe a investigar em que medida a 

culpabilidade pode ser considerada também no Direito Penal Juvenil, bem como se será possível 

uma adequação dogmática desta categoria às peculiaridades do Direito da Criança e do 

Adolescente. 

 Para tanto o trabalho divide-se em três frentes: a primeira direcionada à análise do 

Direito Penal Juvenil; a segunda relacionada à análise da evolução dogmática do conceito de 

culpabilidade; por fim, a terceira voltada à verificação da possibilidade de uma adequação 

dogmática da culpabilidade com o Direito Penal Juvenil. 
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O primeiro e segundo capítulo cuidam da reafirmação do sistema de responsabilização 

de adolescentes inaugurado pelo ECA como um Direito Penal Juvenil. 

No primeiro capítulo, são analisadas as etapas de responsabilização dos adolescentes 

infratores, e a partir das características da etapa garantista é analisada a compatibilidade desta 

com o Direito Penal Juvenil. 

Já no segundo capítulo, o trabalho apresenta a base dogmática do Direito Penal Juvenil, 

composta por princípios do Direito Penal e Processual Penal e por princípios do Direito da 

Criança e do Adolescente. Amparado nesta base principiológica, o trabalho busca destrinchar a 

estrutura do sistema de responsabilização presente no ECA, e ao final analisa brevemente a 

crise que esta legislação, sobretudo no que toca ao seu sistema de responsabilização, tem 

enfrentado. 

Em um segundo momento, o trabalho se propõe a percorrer a trajetória do conceito de 

culpabilidade, de modo a observar em que medida a tradicional conceituação desta categoria se 

compatibiliza com as peculiaridades do Direito Penal Juvenil. 

Para tanto são analisadas as teorias psicológico, psicológico-normativa e normativa 

pura da culpabilidade, bem como as três principais vertentes do pensamento funcionalista, 

representadas pelas teorias de Roxin, Jakobs e Muñoz Conde. 

Apresentadas as principais conceituações sobre a culpabilidade, o trabalho dedica 

espaço a uma breve análise acerca da influencia da racionalidade penal moderna nestes 

conceitos. 

A partir disso será possível analisar em que medida há uma culpabilidade operante no 

Direito Penal Juvenil, qual o seu conteúdo material e quais as necessárias adequações desta 

categoria à específica estrutura do sistema de responsabilização de adolescentes vigente em 

nosso ordenamento jurídico. 

Assim, a primeira parte do quarto capítulo busca apresentar uma leitura adequada dos 

pilares da culpabilidade para o Direito Penal Juvenil, analisando-se o sujeito culpável deste 

sistema, o referencial normativo a que ele está sujeito, bem como a relação existente entre o ato 

infracional e a medida socioeducativa. Quanto a este último aspecto, o trabalho busca, a partir 

das teorias da pena, apresentar uma leitura da medida socioeducativa e suas finalidades mais 

adequada ao Direito Penal Juvenil, que proporcione uma responsabilização de adolescentes em 

conflito com a lei dentro de um marco democrático e garantista. 
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No que se refere propriamente à culpabilidade e sua conceituação no Direito Penal 

Juvenil, o capítulo quatro assenta sua análise na responsabilidade enquanto fundamento 

material desta categoria. A partir desta perspectiva, o final do quarto capítulo dedica-se a uma 

adequação dogmática da categoria da culpabilidade em dois importantes aspectos: como 

elemento do ato infracional e como circunstância judicial de aplicação da medida 

socioeducativa. 

Enquanto elemento do ato infracional, a culpabilidade enseja a análise da 

imputabilidade, da potencial consciência da ilicitude e da exigibilidade de conduta diversa. No 

âmbito do Direito Penal Juvenil estas questões assumem contornos específicos, que ensejam 

interpretações distintas da que são feitas no Direito Penal. 

A imputabilidade, obstáculo aparente à análise da culpabilidade do adolescente, clama 

por uma interpretação distinta, afeita à culpabilidade materialmente fundamentada na 

responsabilidade. Sob esta ótica, ela não mais se apresenta enquanto um juízo negativo, e assim, 

é entendida como uma garantia do adolescente que ao mesmo tempo inabilita a incidência do 

Direito Penal aos menores de 18 anos, e habilita a incidência do Direito Penal Juvenil a estes 

indivíduos. 

Tal qual a imputabilidade, as hipóteses de erro e de inexigibilidade de conduta 

precisam ser interpretadas de maneira compatível às peculiaridades do adolescente, 

considerando-se sua condição de sujeito em desenvolvimento, exposto a uma pluralidade de 

referenciais normativos. 

No que se refere à culpabilidade enquanto circunstância judicial de aplicação de 

medida socioeducativa, o trabalho se propõe, ainda que sem pretensões de esgotar o tema, a 

analisar a operacionalidade desta categoria dentro do sistema trazido pelo ECA, identificando 

quais as balizas apresentadas pela legislação. 

Em síntese, o trabalho busca identificar a compatibilidade da culpabilidade com o 

Direito Penal Juvenil a partir de uma interpretação mais adequada dos entraves que 

tradicionalmente se apresentam a esta posição. 
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SÍNTESE CONCLUSIVA 

 

1. O tratamento jurídico dispensado a crianças e a adolescentes historicamente 

esteve atrelado, de maneira preponderante, à responsabilização dos mesmos por práticas 

delitivas. Assim, a doutrina divide em três momentos distintos este tratamento jurídico: um de 

caráter penal indiferenciado, um de caráter tutelar e um de caráter garantista. 

1.1.  A etapa de caráter penal indiferenciado teve por base os princípios da escola 

clássica, em que o delito e a pena partiam de uma concepção positivista, sendo o primeiro visto 

como sintoma de periculosidade. Neste momento os menores de idade eram tratados tal qual 

adultos no que tange à responsabilização penal por seus atos. No Brasil, a faixa de 

inimputabilidade etária era bem menor oscilando entre 9 e 14 anos, a depender do período, e 

vigorava o critério do discernimento, pelo qual o inimputável em que se verificasse o 

discernimento, seria privado de sua liberdade. 

1.2.  A etapa de caráter tutelar, embora representasse um avanço no campo da 

responsabilização de crianças e adolescentes, já que diferenciava estes dos adultos, teve por 

característica a chamada doutrina da situação irregular, na qual jovens em conflito com a lei e 

jovens abandonados eram tratados da mesma forma e ensejavam a mesma resposta estatal. A 

base desta etapa foi o correcionalismo, que autorizou uma desmedida intervenção estatal na 

esfera de liberdade de crianças e adolescentes. A síntese desta etapa é a objetificação das 

crianças e adolescentes, tratadas pelo Estado como seres incapazes, bem como a divisão da 

infância em duas: a regular, de tutela da família, e a irregular, tutelada pelo Estado. 

1.3.  A etapa garantista, por sua vez, foi a superação das que a precederam. Tem por 

característica o reconhecimento das crianças e adolescentes como sujeitos de direitos 

fundamentais e é fruto de uma modificação progressiva em âmbito internacional no tratamento 

jurídico dispensado aos menores de 18 anos. Sua principal característica é a superação da 

doutrina da situação irregular, a partir da adoção de princípios como da proteção integral, da 

peculiar condição de pessoa em desenvolvimento, da absoluta prioridade e do melhor interesse 

da criança e do adolescente. 

1.3.1.  No Brasil, a síntese desta etapa é o Estatuto da Criança e do Adolescente que 

inaugurou um sistema de proteção e efetivação de direitos direcionado aos menores de 18 anos. 

No que diz respeito à responsabilização dos adolescentes em conflito com a lei, o ECA trouxe 

um subsistema de Direito Penal Juvenil, que é a intersecção entre os sistemas do ECA e do 

Direito Penal. 
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1.4. O Direito Penal Juvenil tem por característica a aplicação de todas as garantias 

inerentes ao Direito Penal (sejam elas penais ou processuais) no âmbito da responsabilização 

de adolescentes – contexto em que também incidem todas as garantias do Direito da Criança e 

do Adolescente. Nesse sentido, o Direito Penal Juvenil atua como um sistema garantista e 

democrático, específico aos adolescentes, que tem por finalidade a contenção do poder punitivo 

estatal. 

1.4.1. Seu reconhecimento, ainda que não seja pacífico na doutrina, é compatível com 

toda a estrutura inaugurada pelo ECA e funda-se na constante preocupação com o 

recrudescimento do tratamento dispensado aos adolescentes na Justiça Juvenil. Na mesma linha 

inserem-se aqueles que rechaçam a ideia do Direito Penal Juvenil, pois também esta parcela da 

doutrina teme o retorno às práticas arbitrárias contra os adolescentes. Disso desponta que a 

negativa ao Direito Penal Juvenil vem acompanhada, normalmente, de uma visão da medida 

socioeducativa algo substancialmente distinto da pena e, assim, incompatível com a 

categorização de sanção penal. Igualmente, a corrente que nega a compatibilidade do Direito 

Penal Juvenil o faz por sustentar certa incompatibilidade entre este e o Direito Penal, pois atribui 

ao último uma acepção distinta da científica. 

1.4.2. Ocorre que medida socioeducativa não se distancia do que se entende por 

sanções penais. Carrega consigo uma conotação aflitiva e retributiva que, embora se concretize, 

em tese, a partir de projetos pedagógicos, não se afasta de sua natureza penal. Ademais, Direito 

Penal e Direito Penal Juvenil representam sistema e subsistema, de modo que o subsistema do 

Direito Penal Juvenil, incidente apenas aos indivíduos que estejam na faixa etária entre 12 e 18 

anos, é o ponto de intersecção entre Direito Penal e ECA, do qual também é subsistema. 

1.4.3. A inimputabilidade afasta apenas a incidência do Direito Penal, mas não veda a 

utilização das garantias de contenção do poder punitivo no âmbito do Direito Penal Juvenil. 

2. O Direito Penal Juvenil tem como base dogmática um arcabouço principiológico 

que congrega princípios penais, processuais penais e de Direito da Criança e do Adolescente. 

Nesse sentido, a responsabilização de adolescentes pela prática de atos infracionais deve, 

necessariamente, observar os princípios da legalidade, humanidade, mínima intervenção, 

proporcionalidade, culpabilidade, devido processo legal (no qual inserem-se os demais 

princípios processuais penais), bem como os princípios do melhor interesse da criança e do 

adolescente e da peculiar condição de pessoa em desenvolvimento. 

2.1. Estes princípios conferem unidade sistêmica ao Direito Penal Juvenil e atendem 

às exigências de segurança jurídica, pois possibilitam uma aplicação justa e proporcional do 

Direito também no âmbito da Justiça Juvenil. Ademais, a união dos princípios oriundos do 
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Direito Penal com os princípios oriundos do Direito da Criança e do Adolescente tem por 

objetivo tornar a responsabilização de adolescentes pela prática de atos infracionais um campo 

extremamente limitado, impossibilitando arbitrariedades. 

2.2. Embora o ECA tenha inaugurado um sistema afeito ao Direito Penal Juvenil, a 

prática tem demonstrado que ele sofre uma dupla crise, que afeta os campos da implementação 

e da interpretação. A crise de implementação está relacionada à ausência de estrutura para a 

efetivação dos direitos previstos pelo ECA. Já a crise de interpretação tem sido associada à 

leitura que se faz do sistema de responsabilização de adolescentes trazido pelo ECA. 

2.2.1. A negação do Direito Penal Juvenil é a consequência mais evidente desta crise 

de interpretação. O sistema de responsabilização do ECA tem sido utilizado sem a observância 

das garantias penais e processuais, bem como tem-se utilizado os princípios do Direito da 

Criança e do Adolescente de maneira deturpada, como forma de legitimar punições claramente 

contrárias à lei. Isso porque impera na Justiça Juvenil resquícios da etapa tutelar, em que o 

adolescente era entendido como um indivíduo necessitado da tutela estatal. Essa visão de 

indivíduo incapaz é ainda encontrada na Justiça Juvenil, que atualmente convive com punições 

justificadas a partir do melhor interesse do adolescente ou da ausência de respaldo familiar. 

2.3. Essa crise observada no Direito Penal Juvenil – consequência da negação do 

mesmo – pode ser lida como uma crise de legislação garantista, pois observamos um déficit 

entre o modelo constitucional e aquilo que se coloca em prática: desrespeita-se a lei, já que não 

se observam corretamente as normas previstas e, disso, decorre uma descaracterização do 

sistema como um todo, que se soma à ausência de meios eficientes para efetivação dos direitos 

e garantias nele previstos. 

2.4. Essa crise, no entanto, não tem o condão de descaracterizar o Direito Penal Juvenil 

como legislação garantista que, não sendo reconhecido e corretamente operacionalizado, é 

incremento das deletérias consequências desta crise. Logo, apenas a reafirmação de todas as 

garantias que integram sua base dogmática é que será capaz de retirar o Direito Penal Juvenil 

do caminho de volta às práticas tutelares. 

2.5. A culpabilidade é uma das garantias penais de contenção ao poder punitivo que 

deve integrar o Direito Penal Juvenil, porém não apenas em sua acepção principiológica, que 

veda a responsabilização objetiva latu sensu. É preciso que esta complexa categoria opere no 

Direito Penal Juvenil também como elemento do ato infracional e como circunstância judicial 

para a aplicação de medida socioeducativa. Apenas assim a responsabilização de adolescentes 

em conflito com a lei se dará de maneira garantista e democrática. 
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2.5.1. A mera importação da culpabilidade do Direito Penal ao Direito Penal Juvenil, 

no entanto, não satisfaz as necessidades e peculiaridades deste especifico subsistema. É preciso, 

portanto, uma adequação dogmática desta categoria, para que sua operacionalidade não reste 

fadada ao fracasso. 

3. A culpabilidade, ao longo do tempo, percorreu um caminho rumo a individualização 

da culpa que, inicialmente inseria-se numa perspectiva psicológica, na qual considerava-se 

apenas a relação de causalidade e a previsão ou possibilidade de previsão do resultado. Sua 

evolução passou pela inserção de uma perspectiva normativa atrelada à psicológica e que, ao 

fim, passou a ser puramente normativa, de modo que culpabilidade passou a ser a reprovação 

do autor do fato que, podendo, não agiu conforme a norma. 

3.1. Com o pensamento funcionalista, a pena passa a ser analisada com vistas à 

prevenção dos delitos e, assim, a culpabilidade assume contornos distintos. Na visão de Roxin, 

se apresenta como limite à função de prevenção do Direito Penal; para Jakobs, cede lugar à 

prevenção puramente; e para Muñoz Conde, insere-se no marco da socialização. 

3.2. A análise das diversas teorias da culpabilidade demonstra que permanece 

inalterada a visão do sujeito culpável, livre e racional, que comunga da universalidade das 

normas e dos bens jurídicos por elas tutelados, que caso lesionados implicam a aplicação de 

uma pena, muito embora estes pilares da culpabilidade sejam indemonstráveis. 

4. A permanência da visão de um sujeito culpável, livre e racional, que comunga da 

universalidade das normas e dos bens jurídicos por elas tutelados, que caso lesionados implicam 

a aplicação de uma pena, além de influenciar negativamente a análise da culpabilidade no 

âmbito do Direito Penal, também se apresenta como um obstáculo a análise desta categoria do 

Direito Penal Juvenil. Isso porque o adolescente, sujeito culpável neste subsistema, pelas 

peculiaridades oriundas da fase de vida em que se encontra, é incompatível com esta visão. 

4.1. O sujeito culpável da racionalidade penal moderna conforma o conceito de 

imputabilidade a partir de aspectos unicamente cognitivos e volitivos, afastando o adolescente 

desta categoria, o que implica na associação do mesmo ao conceito de periculosidade. É este 

estigma de sujeito perigoso que tem, historicamente, justificado a submissão do adolescente à 

tutela estatal, do que decorre sua vulnerabilidade e sua selecionabilidade pelas agências de 

criminalização secundária. 

4.1.2. Ante a ausência de um conceito explícito de culpabilidade no ECA, e a partir da 

negação do Direito Penal Juvenil, a Justiça Juvenil tem se valido da periculosidade como 

equivalente da culpabilidade, a partir da consideração de elementos da personalidade e da 

conduta social do adolescente. 



171 
 

4.2. A universalidade das normas e dos bens jurídicos por elas tutelados também não 

se compatibiliza com o adolescente, pois no âmbito da Justiça Juvenil é preciso considerar a 

pluralidade do referencial normativo de nossa juventude, associada ao fato de que o adolescente 

é sujeito em peculiar condição de desenvolvimento. Dessa forma, sua formação se dá a partir 

da assimilação de distintas interpretações das regras sociais, influências essas de fatores como 

família, origem social, etnia, comunidade, etc. 

4.3. Na Justiça Juvenil observa-se, tal qual na racionalidade penal moderna, uma 

pretensa indissociabilidade entre ato infracional e medida socioeducativa. Contudo, essa visão 

é contrária a própria essência do Direito Penal Juvenil que, considerando o melhor interesse do 

adolescente e sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento, tem como alternativa a não 

aplicação de qualquer medida socioeducativa. 

4.3.1. Atribui-se à medida socioeducativa não apenas uma finalidade pedagógica, mas 

também uma essência penal, ante sua inegável natureza retributiva, de modo que sua 

justificativa parte de um modelo combinatório entre retribuição e prevenção, inserindo-se no 

conjunto das sanções penais. 

4.3.2. As teorias das penas, quando aplicadas ao Direito Penal Juvenil, deixam clara a 

sua incompatibilidade com as peculiaridades deste subsistema. A pretensa finalidade 

pedagógica da medida socioeducativa tem sido utilizada como pretexto para a intensificação da 

intervenção estatal na esfera de liberdade dos adolescentes. Nesse sentido, a prevenção especial 

a que tanto se alude não se sustenta, seja pela deturpação da finalidade, seja pelo fato de que 

não pode o Estado pretender, a partir de uma pena, educar. 

4.3.3. Assim, a teoria agnóstica da pena é capaz de, no que concerne à medida 

socioeducativa, proporcionar alternativas de resolução destes conflitos, que sejam mais afeitas 

ao espírito do Direito da Criança e do Adolescente. No que tange à culpabilidade, uma 

perspectiva agnóstica da medida socioeducativa, desmonta a ideia de indissociabilidade entre 

ato infracional e sanção, o que abre espaço para uma discussão sobre a culpabilidade no Direito 

Penal Juvenil. 

4.4. A mera importação da categoria da culpabilidade do Direito Penal para o Direito 

Penal Juvenil não é capaz de tornar operacionalizável esta categoria. É preciso que se proceda 

a uma adequação dogmática que leve em consideração as peculiaridades do subsistema em que 

se pretende que opere a culpabilidade. O primeiro passo é eleger como fundamento material da 

culpabilidade a responsabilidade, que se apresenta como a melhor perspectiva de análise, posto 

compatível com um sistema garantista e democrático de responsabilização penal. O princípio 

da alteridade, e não a presunção de liberdade, é que fundamentará a responsabilidade, de modo 
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que o dever de reconhecimento do outro e respeito a ele terão preponderância nesta análise, 

ponto este de extrema relevância para o âmbito socioeducativo. 

4.4.1. Pensada como um juízo de responsabilidade, a culpabilidade não poderá se 

prestar para agravar sofrimentos pessoais de maneira desnecessária. Deverá, no entanto, 

considerar o sujeito culpável inserido no mundo real, ou seja, considerará o processo de 

socialização do indivíduo, dentre outras circunstâncias pessoais, tais como o grau de 

participação democrática do sujeito, pois esta determina as possibilidades de um juízo legítimo 

de culpabilidade. Esse aspecto assume relevância no Direito Penal Juvenil, pois o sujeito 

culpável, neste âmbito, normalmente possui baixa participação democrática, do que decorre que 

a culpabilidade neste caso deve sempre ser benéfica ao adolescente. 

4.5. A culpabilidade deve apresentar-se como limite da medida socioeducativa, 

orientando o Estado Democrático de Direito a conter seu poder punitivo. Como elemento do 

ato infracional, sua análise repousa na verificação de causas de exculpação, que deverá observar 

as peculiaridades do sistema em que agora opera. 

4.5.1. A imputabilidade etária, constitucionalmente reconhecida, não é um obstáculo 

a análise da culpabilidade no Direito Penal Juvenil. É, na verdade, uma garantia fundamental 

do adolescente de que não poderá incidir o Direito Penal no momento de sua responsabilização, 

mas, sim, seu sistema próprio, no caso o Direito Penal Juvenil. Neste, é de se reconhecer uma 

imputabilidade própria ao adolescente – sujeito entre 12 e 18 anos de idade – que habilita a 

incidência das regras de responsabilização contidas no ECA, a partir da observância de todos 

os princípios do Direito Penal Juvenil. 

4.5.1.2. Também ao adolescente deve ser reconhecida inimputabilidade por razões 

psíquicas, o que faria incidir a normativa da Lei Antimanicomial, a partir da execução prevista 

na Lei do Sinase. 

4.5.2. A potencial consciência da ilicitude e seus desdobramentos no reconhecimento 

das hipóteses de erro no caso do Direito Penal Juvenil deve considerar o fato de que o 

adolescente é sujeito ainda em desenvolvimento, submetido a um referencial normativo plural, 

em razão da diversidade dos contextos socioeconômicos e culturais. 

4.5.3. No campo do Direito Penal Juvenil as hipóteses em que não se pode exigir 

conduta distinta dos adolescentes são mais específicas que no campo do Direito Penal. No caso 

da coação moral, é de se considerar que o adolescente possui uma menor capacidade de 

resistência à coação. Já em relação à obediência hierárquica, no âmbito do Direito Penal Juvenil 

ao menos duas hipóteses especificas despontam: a influência da família ou figuras de autoridade 

e a inserção de muitos jovens no âmbito de organizações criminosas, não como bem se sabe, 
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líderes, mas como mão de obra, normalmente para o tráfico. Outrossim, a falta de 

motivabilidade deve ser reconhecida como hipótese de inexigibilidade de conduta no âmbito da 

Justiça Juvenil. 

4.6. A culpabilidade deve ser reconhecida também como circunstância de aplicação da 

medida socioeducativa. Muito embora não haja uma disciplina rígida para a aplicação das 

sanções no âmbito do Direito Penal Juvenil, há na legislação específica balizas para tal atividad 

que, se interpretadas a partir dos mecanismos de contenção do poder punitivo, tal qual a 

culpabilidade, são capazes de orientar uma responsabilização justa e garantista. 

4.7. A análise da culpabilidade do adolescente em conflito com a lei se mostra, 

portanto, como um importante passo rumo à superação da crise de interpretação que se observa 

em relação ao ECA, pois possibilita limites maiores ao poder punitivo, tornando inconciliáveis 

os discursos que atualmente operam em parte da Justiça Juvenil, em que, a pretexto de observar 

os princípios do ECA, fazem vigorar uma lógica similar à tutelar. 

4.8. A Justiça Juvenil se funda hoje no que foi denominado por Eduardo Gutierrez 

Cornelius1, como o pior dos dois mundos: menor proteção processual com maior controle penal, 

o que nada se diferencia, na prática, do que ocorria na etapa de caráter tutelar, pois, conquanto 

as condutas que ensejem a privação de liberdade, hoje, sejam unicamente as consideradas como 

delitos, verifica-se que, sem a análise de, por exemplo, as causas de exclusão da culpabilidade, 

adolescentes continuam sendo punidos por condutas que, no âmbito do Direito Penal, um adulto 

não seria. 

4.8.1. Logo, o reconhecimento do Direito Penal Juvenil e, conjuntamente, da 

culpabilidade, se mostra como a opção mais provável de fazer frente aos arbítrios que ainda 

hoje imperam. De certo que garantias do sucesso nunca podem ser dadas, sobretudo quando se 

trata de assunto que ainda tem muitas nuances a serem analisadas. Contudo, dentre as 

possibilidades que se apresentam e, face à realidade que vive a Justiça Juvenil brasileira, a 

proposta apresentada pelo Direito Penal Juvenil, notadamente o limite que ela representa, 

tornam este um caminho mais seguro em relação aos demais.  

 

 

 

 

                                                           
1 CORNELIUS, Eduardo Gutierrez. O pior dos dois mundos? A construção legítima da punição de adolescentes 

no Superior Tribunal de Justiça. São Paulo: IBCCRIM, 2018. 
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