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ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E JULGAMENTO DE 

ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI  

O objetivo deste artigo é apresentar uma reflexão sobre o acesso a justiça por 

adolescentes que sofreram aplicação de medida privativa de liberdade aplicada 

por decisão judicial. A intenção é dar início a uma investigação no sentido de 

verificar se os adolescentes internados no sistema socioeducativo do Estado 

de Goiás tiveram acesso aos instrumentos de defesa previstos na Constituição 

Federal brasileira de 1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente -ECA), e 

se esses atingiram sua finalidade. Este estudo apresenta reflexões iniciais de 

futura pesquisa a ser realizada em nível de mestrado pela Universidade 

Federal de Goiás, Brasil e está ancorado em aspectos jurídicos e sociológicos 

e nas análises de processos judiciais, de iniciativa da Defensoria Pública, que 

tramitam ou tramitaram perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A 

futura pesquisa ultrapassa o escopo deste artigo e pretende por meio da 

análise dos autos processuais, verificar diversos aspectos relacionados ao 

direito de acesso à justiça, tais como, defesa técnica qualificada, oportunidade 

de produção de provas a favor do menor, impetração de habeas corpus ou 

interpostos recursos em favor dos adolescentes e a posição do tribunal frente 

aos recursos. A pretensão aqui é contribuir para o debate e a compreensão da 

dinâmica judicial na aplicação da medida de internação frente à legislação atual 

que adota um modelo penal juvenil fundado nos princípios do contraditório, da 

ampla defesa, da brevidade, da excepcionalidade e respeito à peculiar 

condição de desenvolvimento do adolescente.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: adolescentes em conflito com lei; internação; defesa 

processual penal e democracia.   
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ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E JULGAMENTO DE 

ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI  

 

Este texto tem como pretensão apresentar alguns aspectos polêmicos à 

cerca da situação contraditória existente entre a previsão expressa dos Direitos 

Humanos das Crianças e Adolescentes na Constituição Federal brasileira de 

1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente(ECA- Lei 8069/90) e a sua 

ineficácia no plano da realidade, notadamente em relação a não observância 

de garantias processuais constitucionais em defesa de adolescentes internados 

em razão de decisão judicial.  

Com isso, pretende-se também apresentar alguns subsídios do ponto de 

vista jurídicos e sociológicos para reflexões sobre os desafios impostos na 

implementação de politicas e ações afirmativas dos direitos constitucionais dos 

adolescentes reconhecidos pelo Estado brasileiro.  

Este artigo considera que situação de meninos e meninas em conflito 

com a lei no Brasil e mais especificamente em Goiânia-GO aponta para uma 

realidade que está em confronto com um conjunto de normas jurídicas 

garantidoras dos seus direitos de cidadãos.  

Com efeito, o interesse em analisar o Sistema de Justiça Infanto-Juvenil 

encontra se na realidade atual, amparado por estudos recentes realizados 

sobre a violência praticada contra Crianças e Adolescentes1 os quais apontam, 

que ao contrario do discurso oficial amplamente divulgado nas diversas mídias, 

que esses sujeitos são vitimas e não meros perpetradores incorrigíveis de atos 

infracionais. Como aponta nota técnica publicada pelo Núcleo:  

 “Essa nota técnica apresenta três achados em relação à 
situação real vivida pelas crianças e adolescentes no Estado 
de Goiás. A primeira é que esse grupo etário é vítima e não 
agente da violência criminalizada (homicídios): Goiânia mata 
mais adolescentes do que São Paulo e Rio de Janeiro. Os atos 
infracionais praticados por esses jovens são majoritariamente 
pequenos delitos contra patrimônio e não contra a vida. E, por 
fim, o perfil socioeconômico das crianças e adolescentes que 
estão cumprindo medidas socioeducativas sempre aponta para 
o mesmo segmento social: não-branco, de baixa renda, 
excluído do sistema de ensino e sem acesso a cursos 
profissionalizantes” NECRIVI, 2015)  

                                                           
1
  NECRIVI – Núcleo de Estudos de Criminalidade e Violência da Universidade Federal de 

Goiás  
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Não é de agora que setores conservadores da sociedade brasileira 

difundem a ideia de que a violência juvenil deve ser tratada como problema de 

segurança e por isso defendem adoção de medidas severas em detrimento de 

políticas públicas mais coerentes com os princípios contidos na CF/88, no ECA 

e por segmentos diversos da sociedade civil organizada.  

Esta ala conservadora aponta, por exemplo, que a redução da 

maioridade penal aliada ao recrudescimento da pena é a solução para o 

problema da violência juvenil, medida esta se aprovada dará ao adolescente o 

mesmo tratamento conferido ao adulto.  

“(...) na prática, menores com 16 ou 17 anos, por exemplo, têm 
plenas condições de compreender o caráter ilícito do que 
praticam, tendo em vista que o desenvolvimento mental 
acompanha, como é natural, a evolução dos tempos, tornando 
a pessoa mais precocemente preparada para a compreensão 
integral dos fatos da vida” (NUCCI, 2008, p. 301)  
 

No contra fluxo das ações afirmativas o que presenciamos é a 

reiteração, em larga escala, do discurso que exacerba a periculosidade das 

condutas de adolescentes em conflito com a lei culpando-os pelo aumento da 

violência nas cidades brasileiras.  

Supomos neste artigo que o discurso do medo, da segurança máxima, 

da punição e da criminalização das relações sociais e, sobretudo, da 

responsabilização penal recai, sobretudo nos ombros de adolescentes pobres 

devido à ineficiência dos mecanismos estatais de poder conferir um tratamento 

isonômico para todos os adolescentes submetidos ao sistema socioeducativo, 

conforme se extrai de nota técnica já mencionada.  

“O que transparece , a partir dos dados, é que predomina a 
ausência de políticas de atendimento às famílias em favor de 
uma crescente política seletiva de imposição de medidas 
socioeducativas a um tipo bem específico: não-branco, de 
baixa renda, fora da escola, desassistidos de programas 
sociais ” NECRIVI, 2015)  
 

A par desta realidade convém pesquisar qual o tratamento institucional 

conferido aos adolescentes submetidos ao sistema socioeducativo do Estado 

de Goiás. Para isso, empreendemos estudos iniciais sobre processos judiciais 

disponibilizados pela Defensoria Pública que atua no âmbito do Estado na 

defesa judicial de adolescentes submetidos ao sistema punitivo goiano.  
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IMPRESSÕES GERAIS  

 

Essas primeiras impressões expostas a seguir sobre a temática são 

oriundas de autos processuais2 solicitados para a investigação exploratória e 

cedidos pela Defensoria Pública atuante no Juizado da Infância e Juventude de 

Goiânia/GO os quais versam sobre casos de adolescentes em cumprimento de 

Medida de Internação, referente ao período de fevereiro de 2015 até o 

momento.  

O contato com a Defensoria e com os referidos processos forneceu 

elementos importantes para o início dos estudos. De imediato, o que pôde ser 

verificado foi a dificuldade enfrentada pelo advogado(a) público(a) no exercício 

de suas funções. Dificuldades estas que vão desde problemas estruturais, 

como instalações físicas inacabadas, falta de sistema de peticionamento 

eletrônico para encaminhamento de recursos ao Superior Tribunal de Justiça 

até problemas mais graves como a omissão e denegação por parte dos órgãos 

judicantes frente às argumentações e pedidos apresentadas pelos defensores 

em favor dos adolescentes que se encontram privados de liberdade.  

Entre os casos de “Habeas Corpus” (HC) observados, remédio 

constitucional contra ato atentatório da liberdade de locomoção previsto no art. 

5˚, LXVIII, CF/88, a maioria deles foram denegados, ora pela alegação de falta 

de requisitos para sua concessão ora pelo entendimento de que a privação de 

liberdade do adolescente é legitima.   

O caso de ECD3 de 14 anos é exemplar para demonstrar o modo como 

vem atuando o Poder Judiciário do Estado de Goiás no sistema socioeducativo, 

trata-se de uma adolescente apreendida pela Policia Federal em 09 de 

setembro deste ano 2015, sob a suspeita de transporte de drogas, e desde 

então se encontra privada de liberdade ECD foi representada4 pelo Ministério 

Público (MP) o qual requereu sua internação provisória sob o argumento de 

                                                           
2
 Trata-se de 15 Ações Const tuc ona s d “Habeas Corpus”, 2 Agravos de Instrumento, 2 

Apelações, 1 Agravo Regimental e 2 Recursos Ordinários Constitucionais.  

 
3
 Em respeito aos direitos a intimidade e ao sigilo processuais impostos por lei indicaremos 

apenas as Iniciais do nome da adolescente internada.  

 
4
 Representação que deu inicio ao processo n˚ 201503307977 perante o juizado da Infância e 

Juventude da Comarca de Goiânia/GO.  

 



5 
 

que além da gravidade do ato infracional a medida teria como propósito a 

proteção da própria adolescente.  

Outro aspecto no caso de ECD que chama muito a atenção, porque 

recorrente nos outros casos analisados, é que sua situação social por não 

corresponder aos padrões, tidos como ideais pela sociedade, foram usados 

para justificar a medida extrema de internação, segue abaixo trecho redigido 

em negrito pelo Ministério Público :  

“A adolescente é órfã de mãe e o pai vive em Curitiba/PR, o 
qual presta auxílio em dinheiro e acompanha a filha por 
contatos telefônicos. A adolescente vive com um irmão de 21 
anos, cunhada e sobrinho, sendo sua avó sua responsável” (...) 
Por tudo que foi exposto acima, percebe-se que a adolescente 
se encontra em extrema vulnerabilidade social e, apesar de 
morar com familiares, não possui referenciais sólidos de 
conduta, tão essenciais para o desenvolvimento, visto que a 
mãe faleceu há pouco tempo (um ano), o pai vive distante, ela 
não quer morar com a avó, apesar de ser sua responsável, e 
vive com um irmão também muito jovem A internação se 
mostra, neste caso, uma medida extremamente necessária 
para sua proteção, uma vez que nenhum familiar pode 
acompanhá-la durante os procedimentos na delegacia e na 
oitiva informal, liberá-la agora significaria devolvê-la aos 
criminosos que a aliciaram a cometer um ato infracional tão 
grave”.  (Habeas Corpus n˚ 201593493207, 1ª Câmara 
Criminal, Tribunal de Justiça de Goiás, p.08).  
 

Em audiência de apresentação, foi requerida pelo Defensor Público a 

desinternação da adolescente, pelo fundamento de que o ato infracional não foi 

praticado com violência ou grave ameaça além da ausência de antecedentes 

criminais, não ensejando assim, a aplicação da medida extrema de internação, 

Somando-se aos males que a adolescente poderia padecer estando internada 

num ambiente cujas estruturas são “deploráveis” Nos termos do art 122, ECA a 

medida de internação, excepcionalíssima, pode ser aplica apenas:  

“I- Trata-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.”  

 

Apesar disso, o pedido foi indeferido pelo juízo da Infância e Juventude 

de Goiânia/GO, onde conclui na sentença do Habeas Corpus n˚ 

201593493207, 1ª Câmara Criminal, Tribunal de Justiça de Goiás, p.24/25 o 

seguinte: (...) “Logo, tem-se que segregação provisória da adolescente é 
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medida imperiosa que se impõe para a preservação da ordem pública e 

proteção da própria adolescente” (...)  

Impetrado Habeas Corpus com pedido de desinternação em favor da 

adolescente o Tribunal Indeferiu a liminar sob o fundamento de que não restou 

evidenciado, de forma incontestável a ilegalidade da internação provisória.  

Os trechos retirados das peças processuais de autoria do MP, do Juízo 

da Infância e da Defensoria retirados do caso citado são significativos na 

medida em que são emblemáticos a partir de um exame exploratório dos autos 

e servem como ponto de partida para tecermos algumas ponderações acerca 

da situação do jovem na sociedade brasileira contemporânea.  

 

JUVENTUDE E DIREITOS HUMANOS  

 

Para compreendermos melhor a questão do adolescente em conflito 

com a lei no Brasil é importante uma breve contextualização histórica sobre o 

reconhecimento dos direitos humanos de uma forma mais geral a partir da 

análise do Estado moderno que inicialmente foi marcado pela reação da 

sociedade, contra os arbítrios praticados pelos governantes aristocratas, os 

quais, do ponto de vista dos burgueses, exerciam o poder sem lei nem regras.  

Os ideais revolucionários, burgueses, do final do século XVIII, eram 

fundamentados em teorias que reconheciam como legítimo apenas o poder 

que garantisse os valores da igualdade e liberdade humanas, repudiando 

assim, exclusão do cidadão do exercício do poder e do controle da sua própria 

vida e propriedade.  

É possível verificar que a declaração dos direitos do homem e do 

cidadão de 1789, expressa a concepção que prevalece na Revolução Francesa 

de que o Estado deve ser governado pelos verdadeiros titulares do poder, o 

povo, e que a lei é expressão da vontade geral, consagrando dentre outros 

princípios o da soberania popular, garantia de liberdades públicas e a 

separação dos poderes.  

Tais valores concebidos apenas do ponto de vista apenas jurídico, por 

meio das primeiras constituições escritas, norte-americana, inglesa e francesa, 

foram resultado das aspirações burguesas e tinham como escopo organizar e 

limitar o poder e assegurar liberdades públicas, por meio de normas. Tal como 
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descreve Ferreira Filho, em sua obra intitulada Direitos Humanos 

Fundamentais: “A supremacia do Direito espelha-se no primado da 

Constituição. Esta, como leis das leis, documento escrito de organização e 

limitação do Poder, é criação do século das luzes.”( FERREIRA FILHO, 2010 

p.21).  

Nesse sentido, o modelo de Estado democrático de direito oriundo do 

final do século XVIII serviu de parâmetro para maior parte dos Estados no 

mundo até a atualidade. Entretanto, os ideais “revolucionários” serviram, ao 

que se verifica, para atender os interesses dos burgueses, reais detentores do 

poder, responsáveis por programar o modelo econômico liberal, devidamente 

imantado pelo direito.  

Sendo assim a lei reduz o direito a uma ilusão de uma vontade geral e 

em razão disso, há que se ponderar a verdadeira eficácia social de tais 

reconhecimentos jurídicos à medida que formalismos não foram capazes de 

aniquilar as diferenças sociais e garantir a efetiva participação popular no 

governo do estado nem tampouco na proteção dos direitos humanos.  

David Sanchez no texto: “Uma perspectiva crítica sobre democracia e 

direitos humanos”, tece considerações relevantes sobre a positivação dos 

direitos humanos por parte do Estado:  

“consiste em faceta importante dos direitos humanos em seu 
processo de institucionalização e reconhecimento normativo 
tanto em escala nacional como internacional. Quando 
movimentos sociais como o da burguesia no processo de 
afirmação das sociedades modernas, ou como o movimento 
operário no século XX com seus antecedentes no passado, se 
levantaram para reivindicar espaços maiores de liberdade e 
denunciar distintas formas de excesso de poder (econômico, 
cultural, étnico, libidinal, etc.), o objetivo do reconhecimento 
constitucional e jurídico se fez crucial para objetivar suas 
demandas. Daí a importância que tem a dimensão jurídico-
positiva dos direitos humanos, mas, ao dar-lhe importância 
excessiva provoca, como veremos, uma eficácia minimalista, 
reduzida e insuficiente em relação ao número de violações que 
todos os dias acontecem no mundo e o tipo de garantias 
procedimentais que estabelecem como resposta ” RUBIO, 
2010)  
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A par dessas premissas, podemos verificar de forma mais específica que 

a Criança e o Adolescente figuram na Constituição Federal brasileira de 1988 

como sujeito de direito prioritário por serem considerados pessoas em 

desenvolvimento.  

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 cultura, à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação exploração, violência, crueldade e opressão.  
(...)  
§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes 
aspectos:  
(...)  
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.  

Ao lado das normas constitucionais e também internacionais, em 

particular a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, está o Estatuto 

da Criança e Adolescente (ECA) o qual se convencionou a denominar de 

sistema de garantias de direitos. Esse conjunto de normas definem as bases 

jurídicas e as diretrizes de tratamento destinado à Criança e ao Adolescente 

em diversas situações e inclusive quanto aos delitos praticados por eles, 

estabelecendo claramente o ato infracional como um ato de natureza criminal, 

implementando-se daí por diante uma nova mecânica de controle penal.  

Esse sistema considerado garantista porque defende a 

responsabilização penal do adolescente, rompendo com a concepção tutelar de 

controle social, impondo um conjunto de direitos entre os quais podemos citar o 

devido processo legal, o princípio do contraditório, a ampla defesa, o duplo 

grau jurisdicional, a presunção da inocência, a assistência judiciária, dentre 

outros.  

O adolescente neste sistema responde penalmente pela infração-crime 

que tiver cometido, na medida em que direitos e deveres fazem igualmente 

parte desse sistema de controle penal. A estratégia do Estado de Direitos 

consiste em incluir o adolescente na “cidadania” em razão disso, novas regras 

são pensadas com base em um moderno significado de punição.  
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A adolescência que antes recebia um tratamento de criminalização 

jurídica da pobreza das legislações menoristas, agora num giro completo passa 

a ser tratada a partir da lógica da criminologia jurídico penal. O que na prática 

significa que apesar dos disfarces, continuam sendo os adolescentes pobres 

em conflito com a lei os “selecionados” para o aprisionamento De um extremo a 

outro o controle penal do Estado recai sob uma categoria muito bem definida 

de jovens, que continuam sendo vítimas da criminalização de suas condutas 

em razão de sua pobreza.  

Portanto, esse reconhecimento, por mais que tenha sido produto das 

lutas sociais históricas, um marco da redemocratização do País, não repercute 

de forma concreta na vida de milhares de Crianças e Adolescentes vítimas do 

descaso do poder público que não implementa políticas públicas realmente 

eficazes na inserção dessas pessoas na sociedade.  

Devido a essa natureza contraditória entre o dito e concretizado, 

equívocos são formados no inconsciente das pessoas, que frequentemente 

associam direitos humanos ao momento posterior à sua violação, delegando 

sua defesa aos especialistas encarregados de interpretar e aplicar a norma, 

tornando pessoas reféns de altruísmos institucionais seja do poder legislativo, 

executivo ou judiciário. Com isso, constrói-se uma cultura de direitos humanos 

reducionista, insuficiente e equivocada.  

Para além das questões jurídicas é necessário compreender a temática, 

aqui estudada, por outros prismas, considerando fatores supra legais tais como 

os sociais, políticos e econômicos, os quais permitem observar os padrões de 

conduta que determinam o status quo.  

Nesse passo, é necessário entender que democracia e direitos humanos 

ao longo da história padeceram de compreensão dos seus reais sentidos. Na 

medida em que tanto na modernidade como hoje, no mundo globalizado, os 

interesses econômicos liberais sempre nortearam a atuação dos Estados em 

detrimento dos direitos humanos. Tal como observa os autores: “A grande 

maioria da população mundial não é sujeito de direitos humanos é objeto de 

discurso de direitos humanos ” Chauí ,Santos, 2013, pg. 15).  

A despeito dessas circunstancias mais gerais, importante destacar 

algumas questões relacionadas à juventude, especificamente quanto a sua 

diversidade nas sociedades modernas, o que apresenta o desafio de 
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compreender o jovem em seus múltiplos prismas, devendo repensar as 

definições que tratam a juventude como experiência igualmente vivida por 

todos e utilizando como critério uma etapa natural do desenvolvimento 

humano, marcada por conflitos e rebeldia como se a experiência da juventude 

fosse a mesma para todos.  

Para o desenvolvimento desta pesquisa considerarei abordagens outras, 

as quais entendem que a adolescência, deve ser entendida como um construto 

social e histórico, e que a partir do plano discursivo, por meio das relações 

sociais, passam a fazer parte da cultura enquanto significado. (BOCK, 2002, p. 

168).  

Na literatura sociológica a unicidade do conceito de juventude é 

questionada em razão da heterogeneidade das trajetórias individuais imposta 

pelas diferenças socais. Pierre Bourdieu afirma que conceber a juventude 

como um fenômeno unívoco, a revelia de desigualdades sociais, corresponde a 

uma deturpação da realidade, vez que não considera as diferentes 

oportunidades vivenciadas por jovens de distintas classes sociais. Para o autor, 

a juventude vivenciada pelos filhos da burguesia é bem diferente da vivenciada 

pelos filhos dos operários. (BOURDIEU,1983).  

Entendendo por este prisma, contrariamente ao discurso neoliberal de 

criminalização das condutas dos adolescentes, esses são, na verdade, as 

maiores vítimas da violência, em sua maioria, pobres e negros, e, sobretudo, 

aqueles que estão em conflito com a lei porque estão inseridos num contexto 

de relações violentas, e o Estado muito pouco faz para dirimir ou atenuar a 

gravidade dessas violações aos direitos desses jovens.  

A negação dos direitos sociais, políticos e econômicos aos adolescentes 

m conflito com a lei pode ser considerado uma ação omissão violentas aos 

seus direitos que repercute negativamente para toda a sociedade, pois, além 

de estarem privados de liberdade e de direitos, tal situação desencadeia um 

ciclo de violência incrementada pela desigualdade. Conforme verificado abaixo:  

“A situação socioeconômica dos adolescentes atendidos nos 
CREAS de Goiânia revela que, no ano de 2012, 55,2% dos 
adolescentes estavam fora da escola e este índice subiu 14,6% 
no ano seguinte. Em 2013, 69,8% não frequentavam escola. O 
mesmo ocorre nos cursos profissionalizantes, 94,8% dos 
adolescentes não frequentavam cursos profissionalizantes no 
ano d 2 12 4, % m 2 13” NECRIVI, 2015)  
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Cabe acrescentar que no contexto atual de mercado globalizado, 

marcado pela flexibilização e terceirização das relações de trabalho, pela 

desregulamentação das legislações de proteção social aliada as políticas de 

corte dos gastos sociais os adolescentes e jovens de classe operária 

encontram-se em situação de extrema vulnerabilidade, vez que um elevado 

número de adolescentes, sofre à falta de escola, de saúde, de cultura, de 

esporte, de lazer resultado do descaso daquele que deveria atentar para os 

interesses de todos.  

 

ÚLTIMAS CONSIDERAÇÕES  

 

Por todo exposto, pretendeu-se apresentar alguns aspectos relativos à 

questão dos adolescentes em conflito com a lei penal numa relação 

inseparável entre violência, direitos humanos, democracia e controle penal. À 

luz dos elementos fornecidos pelas teorias sociológicas, pelos dados extraídos 

de pesquisas e dos processos judiciais é possível indicar de maneira inicial, a 

existência de uma desigualdade social que pune duplamente os filhos de 

segmentos desprivilegiados. Sociedade esta que em um primeiro momento 

nega acesso a direitos elementares como saúde, alimentação, 

moradia,educação, oportunidade de trabalho e renda dentre outros e num 

segundo confere a esses meninos e meninas um tratamento judicial, frente aos 

atos infracionais, violador dos ditames processuais constitucionais 

democráticos aplicáveis ao sistema judicial Infanto-Juvenil tais como o direito à 

presunção de inocência, do exercício do contraditório e ampla defesa e do 

duplo grau jurisdicional.  
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