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RESUMO

A presente tese enfrenta um problema, qual seja a questão da responsabilidade 

penal do adolescente. Parte-se de uma digressão inicial sobre a crise da 

modernidade, que, ao fim e ao cabo, é a pedra de toque também da crise da 
ciência do Direito, fundada em pensamento filosófico, que deixa as bases para o 

senso comum teórico dos juristas, do qual, acredita-se, ainda não conseguiram 

livrar-se. Tal pensamento, de um ou outro modo, influencia toda a legislação do 
Século XX e do início do presente século e aponta para um histórico da 

construção dos direitos da criança e do adolescente, de modo a submeter à 

comunidade acadêmica uma visão ampla do desenvolvimento da legislação 

temática até a atualidade, mormente com relação à questão do direito penal do 

autor e do direito penal do fato. Perpassa pelas várias fases do desenvolvimento 

da legislação até a história pré-constituinte, chegando à atualidade, quando 

diversos diplomas influenciaram no Brasil, em 1988, uma nova Constituição, que 
acolhia a doutrina da proteção integral a crianças e adolescentes e revogando o 

código de menores de 1979. O problema do conceito de adolescente é tratado de 

forma absolutamente singular, uma vez que os trabalhos científicos na área das 

ciências jurídicas normalmente não costumam dar ao tema essa especificidade. 

O problema é examinado sob a ótica dos direitos humanos, do direito de punir, 

do sentido das penas e do sentido do direito penal, do comando constitucional, 
da legislação infraconstitucional, da responsabilidade penal, dos princípios e 

decisões. Ao final, a tese apresenta a interpretação e a aplicação do direito 

vigente corroborados pela análise dos dados oficiais dos adolescentes privados 

de liberdade. 

Palavra-chave: Adolescente, proteção integral, privados de liberdade, 
responsabilidade penal. 
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