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É certo que o Sistema Penitenciário brasileiro se destina ao acompanhamento administrativo do cumprimento 
de sanções penais, senão, que, destacadamente, as privativas de liberdades – total ou parcial. A sanção penal – 
privação de liberdade, restritivas de direitos e pecuniárias –, têm como pressuposto lógico-normativo o crime, o 
qual deve ser demonstrado através do devido processo penal, e, de seus respectivos consectários, isto é, através 
da observância da ampla defesa e do contraditório substancial. 
 
A medida socioeducativa, por sua vez, tem por pressuposto legal (normativo) a prática de ato infracional por 
adolescente; pois, como se sabe, a criança também pratica ato infracional, mas, a sua responsabilização 
diferenciada é restringida ao cumprimento de medidas específicas de proteção, nos termos do inc. III do art. 98, 
combinado com os incs. I a VII do art. 101, bem como com o art. 105, e, também, com o inc. I do art. 136, todos 
da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 
Ato infracional, entretanto, por mais que tenha o mesmo substrato fático do crime, isto é, a conduta descrita em 
uma hipótese típica – conforme dispõe o art. 103 da Lei n. 8.069/90 –, com este normativamente não se 
confunde. 
 
O ato infracional "surge como pressuposto legal (lógico) que deve ser comprovado acerca da sua existência 
(materialidade) e autoria. O ato infracional, enquanto pressuposto jurídico-legal, tanto para a aplicação das 
medidas específicas de proteção, aplicáveis à criança e ao adolescente, quanto para aplicação das medidas legais 
socioeducativas destinadas tão somente ao adolescente - respectivamente, arts. 101, 103, 105 e 112, 
do Estatuto da Criança e do Adolescente - funciona como limitação da intervenção estatal, ainda, que, para a 
responsabilização diferenciada socioeducativa" (RAMIDOFF. 2008. P. 390). 
 
De acordo com a concepção analítico-operacional, o crime é uma conduta triplamente desvalorada (valorada 
negativamente), através de critérios objetivos, quando, então, deverá ser comprovadamente demonstrada 
como típica, antijurídica e culpável. O ato infracional, diversamente, não é desvalorado como a conduta descrita 
como crime, pois não possui logicamente um de seus componentes elementares, vale dizer, a culpabilidade, 
enquanto um seu elemento estruturante. 
 
A culpabilidade, segundo a dogmática jurídico-legal, é concebida pela teoria normativa pura como uma restrição 
ao arbítrio judicial, uma vez que impõe ao órgão julgador o dever legal de demonstrar fundamentadamente a 
presença dos critérios objetivamente estabelecidos na lei. Por isso, é indispensável para a demonstração da 
culpabilidade que seus três elementos integrativos estejam devidamente comprovados, quais sejam: a 
imputabilidade penal (arts. 26 e 27 do Código Penal); a potencial consciência da ilicitude; e a exigibilidade de 
conduta diversa (juízo de reprovabilidade). 
 
A falta de imputabilidade, isto é, não possuir o adolescente a idade superior a 18 (dezoito) anos, compromete a 
concepção normativa sobre a presença da culpabilidade, a qual, enquanto elemento estruturante do crime, 
afigura-se indispensável para a responsabilização penal. A inimputabilidade penal impede a responsabilização 
penal, tanto pelo critério etário, quanto em razão da inexistência de capacidade psíquica para a culpa – 
art. 26 do Código Penal –, importando, entretanto, em alguns casos, a aplicação judicial de medidas de 
segurança. 
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A medida de segurança, por sua vez, tem por pressuposto lógico a verificação do que se tem denominado 
dogmaticamente de “periculosidade”, e, portanto, não propriamente a análise da culpabilidade. Até porque, as 
medidas socioeducativas de privação da liberdade não comportam "prazo determinado", nos termos do § 2º do 
art. 120 e do § 2º do art. 121 da Lei n. 8.069/90; o que certamente torna despicienda a análise sobre eventual 
concurso de crimes. O concurso de crimes é uma categoria elementar própria âmbito jurídico do Direito Penal, 
que, para o mais, destina-se à dosimetria (fixação) de sanção penal. A medida socioeducativa não é sanção 
penal, e, sequer, possui prazo legal, vale dizer, não depende de dosimetria - cálculo de tempo e quantidade para 
a sua determinação judicial. No entanto, o eventual concurso de crimes deve ser levado em conta para a decisão 
judicial sobre a especificação de qual medida socioeducativa deverá ser cumprida pelo adolescente. 
 
Diversamente, a inimputabilidade penal em razão do critério etário, constitui-se numa das diferenças 
fundamentais entre ato infracional e crime, uma vez que o adolescente não tem capacidade psíquica para a 
culpabilidade, e, consequentemente, para a responsabilização penal, conforme está previsto no 
art. 228 da Constituição da República de 1988. No entanto, o adolescente a quem se atribui a prática de uma 
ação conflitante com a lei (ato infracional) está submetido às regras estabelecidas pelas Leis de Regência, isto é, 
pela Constituição da República de 1988 (art. 227); Lei n.8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente); e a Lei 
n. 12.594/2012 (Lei do Sinase). 
 
O adolescente, vale dizer, pessoa com idade inferior a 18 anos, pratica ato infracional justamente por não 
possuir capacidade psíquica para o crime; ou seja, falta-lhe a possibilidade de imputabilidade penal, resultando 
assim apenas e então somente a possibilidade da responsabilização diferenciada através de medidas protetivas 
e socioeducativas conforme sua capacidade e comprometimento nos termos do § 1º do artigo 112 da 
lei 8.069/90.  
 
Neste sentido, é importante destacar que a capacidade de cumprimento "das medidas legais a serem aplicadas - 
particularmente, quando se tratar de medidas socioeducativas -, constitui-se num pressuposto orientador, 
torna-se possível concluir que a sua observância coordenativa deve permear a interpretação de toda a 
normatividade especial relativa ao adolescente autor de conduta conflitante com a lei, consoante o disposto no 
§ 1º do art. 112, doEstatuto da Criança e do Adolescente". (RAMIDOFF. 2011. P. 104). Logo não se afigura 
legitimamente plausível a aplicação da medida de segurança em substituição a medida socioeducativa uma vez 
que não se encontra presente o pressuposto lógico, legal, autorizativo, isso é, a prática de um crime. 
 
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, nos casos de perda da capacidade psíquica a medida a 
ser adotada é a protetiva conforme determina o § 3º do art. 112, então, combinado com o inc. V do art. 101, 
ambos da Lei n.8069/90; vale dizer, “requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime 
hospitalar ou ambulatorial”, que seja absolutamente adequado a condição humana peculiar de 
desenvolvimento, nos termos do art. 6º da Lei n. 8.069/90, mas, jamais, diversamente, num estabelecimento 
prisional ou vinculado ao Sistema Penitenciário que se destine ao acompanhamento administrativo do 
cumprimento de medidas de segurança.  
 
E “isto significa reafirmar as diretrizes anti-manicomial e anti-hospitalicêntrica tão pouco desenvolvidas num 
recentíssimo tempo passado. As novas experiências, estudos e pesquisas desenvolvidas junto aos Centros de 
Atenção Psicossocial – CAPs; Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil – CAPsI; Centros de Atenção 
Psicossocial para Usuários Abusivos de Álcool e Drogas – CAPsAD têm proporcionado uma mutação a partir 
mesmo da própria racionalidade estatal acerca da saúde mental”. (RAMIDOFF. 2008. P. 298-9).  
 
É o que se encontra expressamente previsto na Lei n. 12.594/2012 comumente denominada como a Lei do 
Sinase, que, em seu art. 64 estabelece que o “adolescente em cumprimento de medida socioeducativa que 
apresente indícios de transtorno mental, de deficiência mental, ou associadas, deverá ser avaliado por equipe 
técnica multidisciplinar e multissetorial”. Essa avaliação (sigilosa) deverá subsidiar a elaboração e execução da 
terapêutica a ser adotada, a qual será incluída no Plano Individual de Atendimento Socioeducativo do 
adolescente, inclusive, prevendo, se for necessário, ações voltadas para o seu núcleo familiar. 
 
Em determinados casos, o órgão julgador poderá suspender o cumprimento da medida socioeducativa, sem não 
antes ouvir o Defensor (Público, Constituído ou Nomeado) e o Ministério Público, com o intuito de que o 
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adolescente possa ser incluído “em programa de atenção integral à saúde mental que melhor atenda aos 
objetivos terapêuticos estabelecidos para o seu caso específico”, nos termos do § 4º do art. 64 da Lei 
n. 12.594/2012; e, não, diversamente, em entidade de atendimento psiquiátrico vinculado ao Sistema 
Penitenciário! 
 
Não fosse isto, impõe-se em todos os casos de tratamento especializado a que se submeterá o adolescente a 
observância ao que se encontra previsto na Lei n. 10.216/2001 (Lei Paulo Delgado), que trata especificamente da 
proteção e dos direitos das pessoas com transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde 
mental. 
 
Assim, nos casos em que o adolescente tiver doença ou deficiência mental, por certo, não importará a sua 
“periculosidade”, pois, conforme já se disse, é uma categoria elementar estranha, imprópria e inadequada social 
e normativamente ao Direito da Criança e do Adolescente, motivo pelo qual, impõe-se a determinação judicial 
de tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições – § 3º do art. 112 da Lei 
n. 8.090/90 –, e, não em entidades de atendimento da saúde mental vinculadas ao Sistema Penitenciário. 
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