
 

 

Universidade Federal Fluminense 

Faculdade de Direito 

 

 

 

Ursula Janot de Mattos Braga 

 

 

 

 

 

 

O ADOLESCENTE COMO O ALVO DO SISTEMA PENAL 

Apontamentos acerca da juventude conflituosa e da redução da idade penal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2016 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE DIREITO 

 

 

 

URSULA JANOT DE MATTOS BRAGA 

 

 

 

O ADOLESCENTE COMO ALVO DO SISTEMA PENAL 

Apontamentos acerca da adolescência conflituosa e da redução da idade penal 

 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado 

como exigência para obtenção do título de 

Bacharel em Direito na Faculdade de Direito 

pela Universidade Federal Fluminense. 

 

 

 

Orientador: Professor Doutor Daniel Andrés 

Raizman 

  



 

Universidade Federal Fluminense 

Superintendência de Documentação 

Biblioteca da Faculdade de Direto 
 

 

B813 

 

Braga, Ursula Janot de Mattos. 

     O adolescente como alvo do sistema penal : apontamentos acerca da juventude 

conflituosa e da redução da idade penal / Ursula Janot de Mattos Braga. – Niterói, 

2016. 

      76 f. 

 

      Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Universidade Federal 

Fluminense, 2016. 

 

1.  Direito penal. 2. Direito da criança e do adolescente. 3. Delinquência juvenil. 
4. Maioridade penal. 5. Sistema penitenciário. I. Universidade Federal Fluminense. 
Faculdade de Direito, Instituição responsável.   II. Título. 

 

CDD 341.5   

 

  



 

URSULA JANOT DE MATTOS BRAGA 

 

 

 

 

O ADOLESCENTE COMO ALVO DO SISTEMA PENAL 

Apontamentos acerca da adolescência conflituosa e da redução da idade penal 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado 

como exigência para obtenção do título de 

Bacharel em Direito na Faculdade de Direito 

pela Universidade Federal Fluminense. 

 

Aprovada em     abril de 2016. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

Professor Doutor Daniel Andrés Raizman - Orientador 

 

Professor Doutor Eduardo Manuel Val 

 

Professora Doutora Fernanda Freixinho (UFRRJ) 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente, a Deus, por ter sempre me abençoado e protegido, bem como me 

dado força e fé para seguir em frente.  

Ao professor orientador, Daniel Raizman, que despertou em mim a paixão pelo 

Direito Penal. 

A todos os professores que participaram da minha formação acadêmica, pelos 

conhecimentos proporcionados. 

Aos meus pais, Paulo e Claudia, e à minha irmã Geovana, com todo o amor que 

existe na vida. Obrigada por acreditarem em mim e me apoiarem na conquista dos meus 

sonhos.  

Aos meus queridos avós, que me passam todo o carinho e amor do mundo. 

Especialmente, à minha vó Conceição, que eu tanto admiro. Com sua serenidade, sempre 

acreditou na minha capacidade e me incentivou carreira jurídica. 

A toda a minha família, que constitui um dos pilares fundamentais da minha vida. 

Ao Leonardo Silva, que sempre está ao meu lado. Obrigada por me acompanhar e me 

apoiar durante toda a graduação, primeiramente com a sua amizade e, após, com o seu amor.  

Às amizades conquistadas na Universidade Federal Fluminense, que me propiciaram 

momentos de imensa diversão e alegria. 

Às minhas amigas de sempre, que, apesar da distância por vezes, nunca me 

abandonaram e sempre me apoiaram nos momentos mais difíceis. 

Aos colegas de trabalho do Escritório Fragoso Advogados, em especial, ao advogado 

Carlos Lube, pelos ensinamentos diários.  

  



 

 

“Importante não é tanto ver aquilo que 

ninguém viu, mas pensar o que ninguém ainda 

pensou sobre aquilo que todo mundo vê.” 

(Arthur Schopenhauer) 

  



 

RESUMO 

 

A presente monografia objetiva estudar o adolescente em conflito com a lei e as 

implicações acerca de eventual redução da idade de imputabilidade penal. A divulgação de 

notícias pela mídia sensacionalista acerca de adolescentes envolvidos na criminalidade 

ocasiona na sociedade o clamor pela falaciosa necessidade de se diminuir a idade penal. 

Propõe-se a revisão dos métodos sancionadores já existentes, como a efetiva aplicação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente em contraposição a um direito penal simbólico e 

emergencial. O estudo será iniciado a partir de um resgate histórico do tratamento conferido 

aos jovens no ordenamento jurídico brasileiro, com enfoque na estigmatização do termo 

menor. Adiante, será estudado o perfil do jovem infrator sob à luz da seletividade do direito 

penal, seguindo para a análise da Proposta de Emenda Constitucional nº 171 e contexto no 

qual ela se insere e, por fim, serão abordadas possíveis soluções à problemática em questão. 

 

Palavras - chave: Adolescente infrator. Imputabilidade Penal. Redução maioridade penal. 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Proposta de Emenda Constitucional 171. Menor 

infrator. 

  



 

ABSTRACT: 

 

This monograph aims to study the adolescents in conflict with the law and the 

implications about possible reduction of the age of criminal responsibility. The dissemination 

of news by sensationalist media about teenagers involved in crime causes in society the claim 

for the reduction the criminal responsability, which is a fallacious soluction.  It is proposed to 

review the existing sanctioning methods, such as the effective implementation of the Statute 

of Children and Adolescent as opposed to a symbolic and emergency criminal law. The study 

starts from a historical review of the treatment given to young people in the Brazilian legal 

system, focusing on the stigma of the concepto of “minor”. Then, will be studied the profile 

of the young transgressor from the perspective of the selectivity of criminal law, passing to 

the analysis of Proposed Constitutional Amendment number 171 and context in which it is 

inserted and, finally, will assay the possible solutions to the problem in question.  

Keywords: Adolescente infrator. Criminal liability. Reduction of criminal responsability. 

Statute of Children and Adolescent. Proposed Constitutional Amendment. Minor. Young 

offender.   
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INTRODUÇÃO 

 

É sabido por todos que a sociedade está assustada com o aumento da violência cada 

dia mais. Apesar desse fenômeno não ser novo, a manipulação e o sensacionalismo das 

notícias divulgam que os adolescentes estão envolvidos em barbaridades e crimes cruéis, o 

que gera na sociedade o temor e a falaciosa necessidade de se rever a punição menorista. 

Os inimigos, dependendo dos interesses escusos que estejam em voga, são escolhidos 

como alvos de um sistema punitivo, sob a justificativa de se proteger a paz social, pois a 

sociedade não tolera a convivência entre seus semelhantes. Há uma necessidade de se livrar 

dos seus indesejáveis e o desagradável do momento é o adolescente infrator, que, na 

realidade, é o menor infrator afrodescendente. 

Desde a época do Código Criminal de 1830, com a criação das Casas de Correção, os 

jovens infratores já eram associados a mendigos e vadios. Contudo, data do período do 

Código de Menores de 1929, a primeira legislação específica para crianças e adolescentes, o 

início da estigmatizarão do termo menor. À primeira vista, poderia parecer que a legislação 

reproduzia um cuidado extremo para garantir a resolução do problema de crianças 

abandonadas. No entanto, a partir de uma análise mais aprofundada, como será demonstrado, 

percebe-se que o comportamento assistencialista do Estado consistia em uma associação de 

médicos higienistas e juristas, interessados em promover um verdadeiro saneamento social, a 

partir de uma política discriminatória fundada na origem social da criança. 

O diploma legal atingia apenas os adolescentes de baixa renda, que estivessem 

abandonados, em conflito com a lei ou em situação de risco social. Esses jovens passaram, 

então, por um processo de coisificação, que os reduziram à condição de objetos manipuláveis 

por seres superiores, de forma que o conceito de menor incorporou um juízo de valor 

pejorativo atrelado a uma redução da condição humana. 

A juventude transgressora ganhou notoriedade com a presença de criança e 

adolescentes no crime organizado e no tráfico de drogas, porém a opinião pública não 

percebeu que o Estatuto da Criança e do Adolescente fora tratado com descaso. Ao 

sentimento de impunidade divulgado pela impressa, propagou-se a noção de que a legislação 

menorista permitia a impunidade. Em vez de se clamar pela devida estruturação e qualificação 
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das instituições e profissionais aplicadores do Estatuto, o senso comum foi uníssono ao 

pugnar pela redução da menor idade penal. 

Não há dúvidas de que as questões de política criminal são rebaixadas a um segundo 

espaço, priorizando-se a crescente produção legislativa como solução emergencial.  

Nessa linha, o tema da presente monografia visa a analisar o jovem em conflito com 

a lei e as implicações acerca da redução da menor idade penal. Para tanto, será desenvolvida 

uma revisão histórica do tratamento conferido à criança e ao adolescente no Brasil, passando-

se pelo estudo do perfil do adolescente infrator, do contexto da proposta de emenda 

constitucional nº 171 de 1993 e, por fim, pela análise de meios alternativos voltados à 

criminalidade juvenil.  

O estudo foi desenvolvido a partir dos seguintes pontos: (i) a prática de atos 

infracionais pelos adolescentes tem ocasionado uma reação social de aversão e exclusão, de 

modo que a opinião pública clama pela redução da maioridade idade penal; (ii) o senso 

comum desenvolveu um pensamento simplista no sentido de que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente é brando e pode até estimular a criminalidade juvenil, tendo em vista a 

inimputabilidade dos menores de dezoito anos; (iii) desenvolveu-se uma cultura do 

encarceramento, como se a prisão fosse a única resposta ao comportamento desviante. 

O tema será abordado em quatro capítulos.  

Primeiramente, será analisada a trajetória do tratamento conferido aos jovens no 

ordenamento jurídico brasileiro, desde o Código Criminal de 1830 até o atual Estatuto da 

Criança e do Adolescente. O enfoque será, desde logo, na dicotomia existente entre os 

conceitos de “criança” e “menor”, demonstrando a produção de duas infâncias distintas uma 

da outra.  

O segundo capítulo será voltado ao estudo do perfil dos adolescentes infratores, a 

partir de uma análise da atribuição da qualidade de infrator pelo sistema punitivo. Será 

abordada a seletividade do sistema penal, sob a ótica do fenômeno da criminalização primária 

e secundária e do racismo institucional. Também serão examinadas as possíveis causas 

responsáveis por desencadear o comportamento antissocial nas crianças e adolescentes.  

Já o terceiro capítulo analisará a proposta de emenda constitucional nº 171 de 1993 e 

o contexto no qual ela se envolve, marcado pela manipulação e pelo sensacionalismo 
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midiático, o que influencia na formação de um discurso público superficial a favor da redução 

da idade de imputabilidade penal. Serão estudados, ainda, os discursos penais de emergência e 

o seu perigo de afronta aos direitos fundamentais, bem como as suas semelhanças com o atual 

cenário de clamor pela diminuição da idade penal. 

Por último, o quarto capítulo será direcionado à abordagem das medidas alternativas 

ao combate da criminalidade à luz do princípio da intervenção mínima do direito penal, 

invocando a necessidade de investimento em políticas sociais e na qualificação das 

instituições aplicadoras do Estatuto da Criança e do Adolescente. Diante do insucesso da pena 

privativa de liberdade, será examinado o método da justiça restaurativa, que surge como uma 

alternativa ao encarceramento e em total consonância com o Estatuto. 

O trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica e documental, por meio 

de consulta a livros, artigos e fontes eletrônicas, buscando a análise do tema de forma crítica e 

interdisciplinar. 

O objetivo é demonstrar a desnecessidade e inconveniência das pretensões de se 

reduzir a menor idade penal e, por outro lado, a urgente necessidade de se aprimorar a 

aplicação do Estatuto, com vistas ao princípio da proteção integral. A problemática exige 

soluções reais e não respostas estatais simbólicas e discriminadoras, de modo que a questão 

deve ser trabalhada de forma interdisciplinar e com a responsabilização e participação da 

família, da sociedade e do Estado.  
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CAPÍTULO I – A TRAJETÓRIA DO TRATAMENTO CONFERIDO AOS JOVENS 

NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

A punição da delinquência juvenil já era prevista no Brasil desde as Ordenações 

Filipinas, que vigoraram no Brasil por mais de dois séculos, até o advento do Código 

Criminal de 1830. A lei já determinava punições para os adolescentes conforme os delitos que 

cometessem. Se maior de dezessete anos e, até vinte, o indivíduo poderia ser punido com a 

pena de morte, o que era arbitrado pelo julgador. Os menores de dezessete anos cumpridos 

também eram submetidos ao arbítrio do juiz, que deveria aplicar uma pena menor, “segundo a 

qualidade ou simpleza com que achar que o delicto foi cometido” (Ordenações Filipinas, 

Livro V, Título CXXXV, § 4º). 1 

A previsão de pena sem prévia cominação legal era apenas uma amostra da 

abusividade contida na legislação, que objetivava a intimidação feroz por meio do terror, cujo 

caráter era puramente utilitário, sem haver proporção entre as penas e os delitos. Assim era 

toda a legislação penal da época, em que a morte era a pena comum e aplicada a um grande 

número de ilícitos penais, sendo executada, muitas vezes, com crueldade. 2 

Neste estudo, será considerada apenas a produção legislativa genuinamente 

brasileira, delimitada em quatro períodos. Primeiramente, será analisado como marco inicial o 

Código Criminal do Império. Após, o Código de Menores de 1927, passando pelo Código 

Penal de 1890. Em seguida, o Código Mello Mattos de 1979 e sua aplicação, por fim, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente e a sua execução. 

 

1.1. O CÓDIGO CRIMINAL DE 1830 

O desenvolvimento da legislação penal brasileira foi pautado na Constituição de 

18243, que, no art. 179, vinculou o direito penal ao constitucional. O art.. 179, XVIII, 

determinava a criação de um código criminal “fundado nas sólidas bases de justiça e 

                                                           
1 PIERANGELI, José Henrique. Códigos Criminais do Brasil: evolução histórica. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2001, p. 209. 
2 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal: a nova parte geral. 7 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1985, 

p. 59. 
3 BRASIL. Constituição Política do Imperio do Brazil (de 25 de março de 1824). Disponível em: > 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm< Acesso em 10. Jan. 2016, 8:56. 
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equidade”, ressalvando, ainda, que nenhuma pena passaria da pessoa do delinquente. Em 

seguida, o art. 179, XIX, em observância às vozes dos movimentos humanitários, previa a 

abolição dos açoites, tortura, marca de ferro quente e de todas as demais penas cruéis. 4 

A preocupação estatal ao estabelecer a maioridade penal – logo, o surgimento do 

termo “menor” – deu-se com a primeira Lei Penal do Império – o Código Criminal de 1830 – 

que passou a diferenciar as penas em função da faixa etária, definindo três faixas de idade 

antes dos 21 anos como parâmetros para a aplicação da pena. 5 

A lei de 1830 estabeleceu a responsabilidade penal a partir dos 14 anos. Entretanto, 

caso fosse comprovado que os menores de 14 anos agissem com discernimento, o juiz poderia 

determinar o encaminhamento desses jovens às Casas de Correção, pelo tempo que 

entendesse razoável, não podendo o recolhimento exceder a idade de 17 anos.6 A segunda 

faixa etária abarcava os maiores de 14 anos e menores de 17, os quais, uma vez julgados, 

poderiam cumprir penas como cúmplices7.  Já a terceira impunha o limite mínimo de 21 anos 

para que pudessem ser impostas penas drásticas como as galés8. 9 

Considerando o período em questão, é surpreendente a preocupação com o ambiente 

especial em que as crianças menores de 14 anos deveriam cumprir as penas. A referência 

expressa à teoria do discernimento10 e a previsão da medida de correção em detrimento à pena 

demonstra a preocupação do legislador com o indivíduo em desenvolvimento. Isso já era 

reflexo de ideias liberais que norteavam as respostas conferidas à necessidade de regulamento 

penal próprio. Outro avanço expressivo foi a previsão de atenuante de menoridade para os 

                                                           
4 JESUS, Maurício Neves. Adolescente em conflito com a lei: prevenção e proteção integral. Campinas, SP: 

Servanda Editora, 2006, p. 33. 
5 BULCÃO, Irene. A Produção de Infâncias Desiguais: uma viagem na gênese dos conceitos “criança” e 

“menor”. In: Nascimento, Maria Lívia do (org.). PIVETES. A produção de infâncias desiguais. Niterói: 

Intertexto, 2002, cap. IV, p. 63. 
6 RIZZINI, Irene. Crianças e menores: do pátrio poder ao pátrio dever. Um histórico da legislação para a infância 

no Brasil. IN: Rizzini, Irene; Pilotti, Francisco (orgs.). A arte de governar crianças. A história das políticas 

sociais da legislação e da assistência à infância no Brasil. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2011, cap. II, p. 100. 
7 O Código Criminal de 1830 previa penas diferenciadas para as categorias de autor e cúmplice. A cumplicidade 

era punida com as penas de tentativa (art. 35) que, por sua vez, era punida com as penas do crime menos a terça 

parte (art. 34). 
8 A pena de galés era prevista no art. 44 do Código Criminal de 1830, que sujeitava os réus a andarem com a 

calceta no pé e corrente de ferro, juntos ou separados, e a empregarem-se nos trabalhos públicos da província 

onde ocorrera o delito, à disposição do governo. 
9 BULCÃO, Irene. A Produção de Infâncias Desiguais: uma viagem na gênese dos conceitos “criança” e 

“menor”. In: Nascimento, Maria Lívia do (org.). PIVETES. A produção de infâncias desiguais. Niterói: 

Intertexto, 2002, cap. IV, p. 63. 
10  Teoria segundo a qual a responsabilidade penal deve ser guiada pela capacidade de compreender a natureza 

ilícita do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento. 
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menores de vinte e um anos (art. 18, § 10), bem como a possibilidade de substituição da pena 

de autoria pela de cumplicidade. 11 

No entanto, a questão penal referente à menoridade ainda era pouco importante. 

Somente vinte anos depois que afloraram as primeiras tentativas de se regulamentar as Casas 

de Correção. A ideia era criar um estabelecimento prisional com espaços separados – uma ala 

com viés correcional, destinada aos menores delinquentes, mendigos e vadios condenados à 

prisão com trabalho, e outra para os demais internos. 12 Note-se que, já nessa época, os jovens 

infratores eram relacionados a mendigos e vadios, associação que permanece enraizada no 

senso comum até os dias de hoje.  Até a concretização dessas casas especiais, que foram 

criadas somente no século XIX, os menores condenados cumpriam suas sanções em prisões 

comuns. 13 

Nas primeiras décadas do Império, a legislação referente à infância era baseada na 

ideologia cristã. Eram estabelecidas alianças entre a Igreja e o governo, na medida em que 

este subsidiava os projetos de caridade, de modo que a legislação era um reflexo dessa 

associação política. Foram editados diversos decretos de cunho assistencialista e caritativo, 

com vistas ao recolhimento de crianças expostas, lideradas pela iniciativa privada religiosa 

(Decretos 407/1846, 994/1858 e 3.283/1863).14 

Outra característica relevante dessa época, sobretudo na metade do século XIX, 

refere-se à preocupação com a formação educacional das crianças, com a edição de decretos 

que tratavam da regulamentação do ensino primário e secundário no Município da Corte 

(Decretos 630/1851 e 1.331-A/1854) e do Decreto 5.532/1874, que criou dez escolas públicas 

de instrução primária no Município da Corte. 15  

De fato, havia incentivo à abertura de escolas voltadas à educação de crianças de 

todas as classes sociais. No entanto, esse não será o modelo que guiará as políticas sociais na 

                                                           
11 JESUS, Maurício Neves. Adolescente em conflito com a lei: prevenção e proteção integral. Campinas, SP: 

Servanda Editora, 2006, p. 34. 
12 RIZZINI, Irene. Crianças e menores: do pátrio poder ao pátrio dever. Um histórico da legislação para a 

infância no Brasil. IN: Rizzini, Irene; Pilotti, Francisco (orgs.). A arte de governar crianças. A história das 

políticas sociais da legislação e da assistência à infância no Brasil. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2011, cap. II, p. 100. 
13 BULCÃO, Irene. A Produção de Infâncias Desiguais: uma viagem na gênese dos conceitos “criança” e 

“menor”. In: Nascimento, Maria Lívia do (org.). PIVETES. A produção de infâncias desiguais. Niterói: 

Intertexto, 2002, cap. IV, p. 63. 
14 RIZZINI, Irene. Crianças e menores: do pátrio poder ao pátrio dever. Um histórico da legislação para a 

infância no Brasil. IN: Rizzini, Irene; Pilotti, Francisco (orgs.). A arte de governar crianças. A história das 

políticas sociais da legislação e da assistência à infância no Brasil. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2011, cap. II, pp. 

100-101. 
15 RIZZINI, Irene. Ob. cit., p. 101. 
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República. Infelizmente, nas décadas seguintes, essa iniciativa foi vencida por políticas 

discriminatórias baseadas na origem social da criança. 16 Exemplo disso foi a edição do 

Decreto nº 8.910/83, que determinou a não aceitação de meninos portadores de moléstias 

contagiosas ou deficiência física que lhes prejudicassem a aprendizagem, sem prever, no 

entanto, qual tratamento seria conferido aos excluídos. 17 

O tratamento conferido aos jovens a partir do século XVIII durante a época colonial, 

o Império e até os primeiros anos seguintes à Proclamação da República foi marcado pela 

criação da Roda dos Expostos. Fundada pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia18, 

consistia em um sistema assistencial aos expostos. As crianças abandonadas eram depositadas 

em um cilindro oco que girava ao redor de seu próprio eixo, com abertura em uma das faces 

que era voltada para a rua e a outra para o interior da Santa Casa. Após deixar a criança na 

abertura da face externa, a mãe ou a pessoa responsável por esse ato tocava um sino. Então, a 

roda era girada para o interior da casa de recolhimento. 19 

Com a promulgação da Lei 2.040, de 28 de setembro de 1871 – Lei do Ventre Livre 

– ocasionou-se uma gradual extinção da escravidão e, por conseguinte, uma grande 

modificação na sociedade brasileira. 20 Declarava a lei serem de “condição livre os filhos de 

mulher escrava que nascerem desde a data desta lei, liberto os escravos da Nação e outros e 

providencia sobre a criação e tratamento daqueles filhos menores e sobre a libertação anual de 

escravos”. 21  

A recente mão de obra formada por ex-escravos e imigrantes europeus que chegavam 

em busca de trabalho calhou com a decadência da cultura do café e o surgimento das 

primeiras indústrias no final do século XIX. Ocorre que os imigrantes não encontraram no 

Brasil próspero em que pautava as suas ideias, mas sim um país em processo de 

industrialização, o que promoveu uma urbanização acelerada e desorganizada. Essas 

                                                           
16 BULCÃO, Irene. A Produção de Infâncias Desiguais: uma viagem na gênese dos conceitos “criança” e 

“menor”. In: Nascimento, Maria Lívia do (org.). PIVETES. A produção de infâncias desiguais. Niterói: 

Intertexto, 2002, cap. IV, p. 64. 
17 JESUS, Maurício Neves. Adolescente em conflito com a lei: prevenção e proteção integral. Campinas, SP: 

Servanda Editora, 2006, p. 39. 
18 Essa Irmandade foi fundada em Lisboa no final do século XV e, nas décadas seguintes, suas unidades 

espalharam-se pelas colônias portuguesas. 
19  JESUS, Maurício Neves. Adolescente em conflito com a lei: prevenção e proteção integral. Campinas, SP: 

Servanda Editora, 2006, p. 37. 
20 JESUS, Maurício Neves. Ob. cit.,  p. 35. 
21  BRASIL. Lei nº 2.040, de 28 de setembro de 1871. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LIM/LIM2040.htm> Acesso em: 06 fev. 2016. 
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dificuldades econômicas enfrentadas por essa nova categoria de trabalhadores foram 

responsáveis por um crescimento do número de crianças rejeitadas e abandonadas nas ruas.22 

As mudanças socioeconômicas, políticas e jurídicas no período da Proclamação da 

República no Brasil constituíram novas maneiras de organização da sociedade, que Foucault 

denominou de “sociedade disciplinar”, fenômeno também presente na Europa desde o final do 

séc. XVIII, bem como ao redor do mundo, porém com formas e amplitudes diversas. 23 

Foucault, influenciado pelas novas concepções penais de Beccaria, cria uma nova noção de 

periculosidade, que: 

(...) significa que o indivíduo deve ser considerado pela sociedade ao nível de suas 

virtualidades e não ao nível de seus atos; não ao nível das infrações efetivas a uma 

lei efetiva, mas das virtualidades de comportamento que elas representam. 

(Foucault, 2005, p. 85) 

 

Nesse contexto, no final do século XIX e início do XX, emergem os ideais 

higienistas, capitaneados por médicos preocupados em higienizar os espaços públicos para 

melhor controlá-los. Ocorre que essa política de limpeza frequentemente intervinha nos 

hábitos familiares para adequá-los a um modelo moderno. 24 Era preciso sanear a família para 

atingir a sociedade como um todo. Os médicos focaram na figura da criança, trazendo noções 

voltadas à consciência da importância da infância para uma nação civilizada ideal, conforme 

aspiravam as elites intelectuais. Anos depois, esse movimento veio a contribuir decisivamente 

para outro movimento, desta vez, jurídico, que levou à edição do Código de Menores de 1927, 

conforme será analisado em breve. 25 

O Código Penal de 189026, por sua vez, dispunha no art. 27, que não eram 

considerados criminosos os menores de nove anos completos e os maiores de nove e menores 

de quatorze que obrarem sem discernimento. Já os maiores de nove e menores de quatorze 

que agissem com discernimento na prática de delito, seriam recolhidos a estabelecimentos 

disciplinares industriais, pelo tempo que o juiz entendesse adequado, sem exceder, contanto, a 

                                                           
22 JESUS, Maurício Neves. Adolescente em conflito com a lei: prevenção e proteção integral. Campinas, SP: 

Servanda Editora, 2006, p. 35. 
23 FOUCAULT, MICHEL.  A verdade e as formas jurídicas. 3ª ed. Rio de Janeiro: Editora NAU, 2005, p. 79. 
24 BULCÃO, Irene. A Produção de Infâncias Desiguais: uma viagem na gênese dos conceitos “criança” e 

“menor”. In: Nascimento, Maria Lívia do (org.). PIVETES. A produção de infâncias desiguais. Niterói: 

Intertexto, 2002, cap. IV, pp. 66-67. 
25 RIZZINI, Irene. Crianças e menores: do pátrio poder ao pátrio dever. Um histórico da legislação para a 

infância no Brasil. IN: Rizzini, Irene; Pilotti, Francisco (orgs.). A arte de governar crianças. A história das 

políticas sociais da legislação e da assistência à infância no Brasil. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2011, cap. II, p. 105. 
26 BRASIL. Decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/D847.htm> Acesso em: 07 fev. 2016, 19:21. 
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idade de 17 anos (art. 30, Decreto 847/90). Já o art. 67 previa a pena de cumplicidade, que era 

mais branda, para os maiores de quatorze anos e menores de dezessete, em detrimento à pena 

de autoria. Assim como a previsão do Código Criminal de 1830, também era prevista a 

atenuante de menoridade aos menores de vinte e um anos. 

Em 1899, foi criado o Instituto de Proteção e Assistência à Infância, em protesto à 

omissão estatal. No ano de 1903, foi instituída a Escola Correcional XV de Novembro, 

destinada a internar menores abandonados, com a finalidade de prevenir a delinquência 

juvenil. Já a Lei n° 4.242, de 1921, abandonando o sistema biopsicológico vigente desde o 

Código Penal da República (1890), estabeleceu um critério puramente objetivo de 

imputabilidade penal, afirmando, em seu art. 30, § 16, a exclusão de qualquer processo penal 

de menores que não tivessem completado quatorze anos de idade. A imputabilidade penal foi, 

pois, fixada em 14 anos de idade, por critério puramente objetivo. Já no ano de 1922, a 

assistência e proteção à infância no Brasil foi amplamente discutida, no I Congresso 

Brasileiro de Proteção à Infância, presidido pelo médico Mancorvo Filho. 27 

Em sequência, o Decreto n° 16.273, de 20 de dezembro de 1923, que reorganizou a 

Justiça do Distrito Federal, incluiu a figura do Juiz de Menores na administração da Justiça, 

tendo como titular o juiz José Cândido Albuquerque Mello Mattos. A fim de conferir 

efetividade ao juizado, criou-se um abrigo destinado a recolher e educar as crianças infratoras 

e abandonadas, também com a finalidade de preservação e reformação desses jovens.28 Nota-

se, assim, a preocupação de se implantar um modelo pedagógico-tutelar, em que a educação 

substituísse a punição.29 

 

1.2. O Código de Menores de 1927 

O início do século XX marca um novo período em relação à regulamentação da 

juventude no Brasil. O final do século XIX foi vivenciado por intensas transformações 

políticas e socioeconômicas, sobretudo em razão da abolição da escravatura e, 

                                                           
27 JESUS, Maurício Neves. Adolescente em conflito com a lei: prevenção e proteção integral. Campinas, SP: 

Servanda Editora, 2006, p. 41. 
28 JESUS, Maurício Neves. Ob. cit., pp. 41-42. 
29  SANDRINI, Paulo Roberto. Medidas sócio-educativas: uma reflexão sobre as implicações educacionais na 

transgressão à lei. Florianópolis, 1997. Dissertação de mestrado (Título de Mestre) – Curso de Direito, 

Universidade Federal de Santa Catarina, p. 58.  



20 
 

 

consequentemente, a dificuldade de se restaurar o trabalho livre. O Brasil firmava-se como 

uma nação independente em busca de uma identidade nacional. 

É nesse contexto que emana uma nova preocupação com a infância, diferente 

daquela observada na época imperial. A primeira impressão é de que os discursos são 

voltados à defesa incondicional da criança, que era vista como o futuro da sociedade. Porém, 

uma análise profunda evidencia uma dicotomia entre a defesa dos pequenos seres e a defesa 

da sociedade contra esse grupo, que se torna uma ameaça à ordem pública, por perturbar a 

tranquilidade e a segurança pública. 30 

O sentido social da infância baseava-se em de moldá-la conforme os ideais que 

conduziam ao Brasil ao seu ideal de nação. A intenção era transformar o Brasil em uma nação 

culta, moderna e civilizada, tal como os modelos de civilizações da época, estampados nas 

principais cidades europeias e norte-americanas. A preocupação com o futuro do país passava 

pela recuperação da infância caracterizada como abandonada e delinquente, de modo que 

salvar a criança era salvar o país. 31 

É com base na lógica da proteção estatal que é editado, em 1927, o Código de 

Menores – Decreto nº 17.943 – A, de 12 de outubro de 192732 – a primeira legislação 

específica para crianças e jovens, a fim de regular as formas de assistência e proteção ao 

chamado “menor”. O conteúdo básico desse diploma legal já estava previsto em textos legais 

anteriores, como a Lei 4.242/21. Assim, o que fez o Decreto nº 17.943 foi reunir e detalhar as 

normas voltadas à proteção e assistência à infância. 33 

O diploma legal emerge a partir das proposições dos médicos higienistas – com 

vistas à prevenção de doenças a partir da produção de novas formas de controle da sociedade 

– e dos juristas da época – dentre os quais se destaca o juiz José Cândido Albuquerque Mello 

Mattos, de modo que o decreto foi gentilmente apelidado com o seu nome – atentos ao grande 

                                                           
30 RIZZINI, Irene. Crianças e menores: do pátrio poder ao pátrio dever. Um histórico da legislação para a 

infância no Brasil. IN: Rizzini, Irene; Pilotti, Francisco (orgs.). A arte de governar crianças. A história das 

políticas sociais da legislação e da assistência à infância no Brasil. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2011, cap. II, p. 109. 
31 RIZZINI, IRENE. A infância perigosa (ou “em perigo de o ser...”): Idéias e práticas correntes no Brasil na 

passagem do século XIX para o XX. In: II° Encontro Franco-Brasileiro de Psicanálise e Direito. 2005, Paris. 

Disponível em: <http://www.ciespi.org.br/publicacoes/artigos> Acesso em: 11 fev. 2016. 
32 BRASIL. Decreto nº 17.943-A, de 12 de outubro de 1927. Consolida as leis de assistência e proteção as 

menores. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1910-1929/d17943a.htm> Acesso em: 

11 fev. 2016. 
33 JESUS, Maurício Neves. Adolescente em conflito com a lei: prevenção e proteção integral. Campinas, SP: 

Servanda Editora, 2006, p. 43. 
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número de crianças que circulavam pelas ruas e preocupados com o aumento da delinquência 

juvenil. 34 

O primeiro artigo do Código dispunha que o menor abandonado ou delinquente com 

menos de 18 anos seria submetido às medidas de assistências de proteção contidas naquela 

legislação. A lei firmou a idade penal de quatorze anos, limite abaixo do qual as crianças não 

poderiam ser submetidas a nenhum tipo de processo e regulou o procedimento especial para 

os delinquentes entre quatorze e dezoito anos. Além disso, tratou do pátio poder, prevendo a 

sua suspensão aos pais que faltassem habitualmente ao cumprimento de seus deveres paternos 

nos casos de abuso de autoridade, negligencia, incapacidade, impossibilidade de exercê-lo 

(art. 34, V), dentre outras hipóteses previstas na lei. 

A legislação reflete um protecionismo, que pode parecer um cuidado extremo para 

garantir a meta de resolver o problema de crianças abandonadas. Porém, a partir de uma 

análise mais aprofundada, percebe-se a quem a esse diploma legal é dirigido. Nesse escopo, 

Irene Bulcão esclarece a construção de duas infâncias distantes uma da outra:  

A primeira, associada ao conceito de menor, é composta por crianças de famílias 

pobres, que perambulam livres pela cidade, que são abandonadas e às vezes 

resvalam para a delinquência, sendo vinculadas a instituições como cadeia, orfanato, 

asilo, etc. Uma outra, associada ao conceito de criança, está ligada a instituições 

como família e escola e não precisa de atenção especial.  

[...] 

Temos então claramente definido a quem essa lei é dirigida, quem é o menor, o que 

reforça a produção de infâncias desiguais. 35 

 

Essa diferenciação pode ser claramente identificada com o acréscimo da expressão 

“ou em perigo de o ser” à categorização do menor abandonado ou pervertido, o que abre a 

possibilidade de enquadrar qualquer um na ação da competência da lei. A intenção é ainda 

mais clara em relação aos menores qualificados como delinquentes. Como assegura Irene 

Rizzini, “uma simples suspeita, uma desconfiança, o biótipo ou a má vestimenta de um jovem 

poderia possibilitar a sua apreensão”. 36 

                                                           
34 BULCÃO, Irene; Nascimento, Maria Lívia do. O Estado Protetor e a “Proteção por Proximidade”. In: 

Nascimento, Maria Lívia do (org.). PIVETES. A produção de infâncias desiguais. Niterói: Intertexto, 2002, cap. 

III, p. 55. 
35  BULCÃO, Irene. A Produção de Infâncias Desiguais: uma viagem na gênese dos conceitos “criança” e 

“menor”. In: Nascimento, Maria Lívia do (org.). PIVETES. A produção de infâncias desiguais. Niterói: 

Intertexto, 2002, cap. IV, pp. 69-70. 
36 RIZZINI, Irene. Crianças e menores: do pátrio poder ao pátrio dever. Um histórico da legislação para a 

infância no Brasil. IN: Rizzini, Irene; Pilotti, Francisco (orgs.). A arte de governar crianças. A história das 

políticas sociais da legislação e da assistência à infância no Brasil. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2011, cap. II, p. 135. 
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Do art. 69, depreende-se outro exemplo óbvio dessa distinção entre os dois tipos de 

infâncias, na medida em que a punição era mais rígida se o menor fosse abandonado, 

pervertido ou estiver em “perigo de o ser”. Veja-se 

Art. 69. O menor indigitado autor ou cumplice de facto qualificado crime ou 

Contravenção, que contar mais de 14 anos e menos de 18, será submetido a processo 

especial, tomando, ao mesmo tempo, a autoridade competente as precisas 

informações, a respeito do estado físico, mental e moral dele e da situação social, 

moral e econômica dos pais, tutor ou pessoa incumbida de sua guarda. 

§ 1º Se o menor sofrer de qualquer forma de alienação ou deficiência mental, for 

epiléptico, surdo-mudo e cego ou por seu estado de saúde precisar de cuidados 

especiais, a autoridade ordenará seja submetido ao tratamento apropriado. 

§ 2º Se o menor não for abandonado, nem pervertido, nem  

estiver em perigo de o ser, nem precisar do tratamento especial, a autoridade o 

recolherá a uma escola de reforma pelo prazo de um a cinco anos. 

§ 3º Se o menor for abandonado, pervertido, ou estiver em perigo de o ser, a 

autoridade o internará em uma escola de reforma, por todo o tempo necessário 

á sua educação, que poderá ser de três anos, no mínimo e de sete anos, no 

máximo. (Sem grifos no original). 37 

 

A contradição é clara. O menor abandonado era internado por ter cometido o delito, 

porém a sua condição de vítima em função do abandono funcionava como uma circunstância 

agravante da pena. 

Na prática, a abrangência e o protecionismo do Código de Menores acabaram 

criando situações de invasão de privacidade a uma classe social mais humilde que estava 

sujeita ao arbítrio das autoridades públicas – geralmente o policial encarregado das rondas. 38 

A punição era ainda mais rígida no art. 71, que estabelecia que os menores entre 

dezesseis e dezoito anos que cometessem crimes considerados graves em razão das 

circunstâncias de fato e pelas condições pessoais do agente e se ficasse provado que se 

tratavam de indivíduos perigosos pela perversão moral deveriam ser punidos nos termos do 

art. 65 do Código Penal de 1890. Este, por sua vez, previa a aplicação da pena de 

cumplicidade aos maiores de quatorze e menores de dezesseis anos, isto é, a pena de autoria 

reduzida de um terço. Em tais casos, esses jovens deveriam ser remetidos a um 

estabelecimento para condenados menores de idade, ou, na falta destes, para estabelecimentos 

prisionais comuns, porém separados dos adultos, onde deveriam permanecer reclusos até que 

fosse verificada a sua regeneração. 

                                                           
37  BRASIL. Decreto nº 17.943-A, de 12 de outubro de 1927. Consolida as leis de assistência e proteção as 

menores. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1910-1929/d17943a.htm> Acesso em: 

11 fev. 2016. 
38 JESUS, Maurício Neves. Adolescente em conflito com a lei: prevenção e proteção integral. Campinas, SP: 

Servanda Editora, 2006, p. 41. 
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Veja-se o absurdo. O adolescente que delinquisse poderia ser submetido a uma pena 

privativa de liberdade, por tempo indeterminado, desde que não excedesse a pena máxima 

cominada ao crime. Cumpre destacar que não era qualquer adolescente que poderia ser 

submetido a essa pena, mas sim a clássica figura do menor infrator, já que o jovem era punido 

em função de suas condições pessoais. 

 A partir da análise do Código Mello Mattos, percebe-se a intenção do 

Estado de controlar a população infanto-juvenil considerada criminosa a partir de uma política 

discriminatória fundada na origem social da criança. Evidencia-se, assim, a criminalização 

das crianças e adolescentes pobres, através da criação de situações de oposição ao padrão 

idealizado socialmente, que, no entanto, eram desenvolvidas pela mesma sociedade para a 

subsistência em uma realidade de exclusão social capitalista. 

 Dessa forma, o comportamento assistencialista do Estado nada mais era do que a 

associação de médicos higienistas e juristas, interessados em promover um verdadeiro 

saneamento social. Para isso, foi necessária a construção da imagem da criança e do 

adolescente em situação de rua como o “menor” delinquente, como elemento da desordem, 

representando uma ameaça ao futuro da nação, isto é, como um dos inimigos da sociedade. 

O inimigo representa aquele que rompeu seus vínculos com a sociedade, retornando 

a um estado de natureza. Assim, qualquer medida que venha a ser promovida contra ele 

baseada na sua periculosidade, a fim de neutralizá-lo é aceitável pela sociedade. Não há uma 

conduta realizada ou tentada, mas se pressupõe o perigo de dano futuro à vigência da norma, 

por meio de um adiantamento da punibilidade. Essa antecipação de punibilidade estaria 

intimamente ligada a parâmetros de pertencimento a determinado grupo ou possuir singulares 

características étnicas ou físicas, as quais estabeleceriam os critérios de diferenciação. 

O Código de Menores, ao tratar o menor como um dos inimigos da sociedade, o 

coisifica, desconsiderando a criança em sua individualidade, para que ele seja um objeto de 

fácil neutralização. Isso porque o menor é tratado como um indivíduo dotado de 

periculosidade, devendo ser vigiado com cuidado e controlado através de medidas de caráter 

preventivo. A criança e os adolescentes pobres, portanto, foram estigmatizados – assim como 

ainda são – e tinham sua punibilidade antecipada por viverem à margem da sociedade 

capitalista, não sendo assim, úteis e produtíveis para a classe dominante. 
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1.3. O Código Penal de 1940 

Com a instituição do Estado Novo, aguardava-se o recrudescimento da lei referente à 

responsabilidade penal infanto-juvenil, em virtude do cenário político cerceador de inúmeras 

regras democráticas que se instalava no país e do crescente índice de infrações praticadas por 

menores.  

Por outro lado, a Constituição de 193739 assegurou, no art. 127, garantias à infância e 

à juventude, que deveriam ser objetos de cuidados especiais por parte do poder público. A 

letra constitucional dispunha que o Estado deveria promover todas as medidas destinadas a 

garantir condições físicas e morais de vida sã e de harmonioso desenvolvimento de suas 

faculdades. Além disso, previu deveres aos seus responsáveis pela guarda e educação, na 

medida em que o abandono moral, intelectual ou físico importaria em falta grave. No mais, a 

Magna Carta impôs ao Estado o dever de prover aos jovens o conforto e o cuidado 

indispensáveis à preservação física e moral e, por fim, estabeleceu que aos pais miseráveis o 

direito de invocar a assistência social.  

A ideia de que os jovens precisavam de acolhimento e proteção incidiu na extensão 

da inimputabilidade penal para os dezoitos anos, com o advento do Código Penal de 1940, 

que, em seu art. 23, que os menores de dezoito anos eram penalmente irresponsáveis e 

sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial, que, na época, era o Código de 

Menores. Sobre essa inovação, cumpre colacionar as afirmações de Nelson Hungria: 

Esse preceito resulta menos de um postulado de psicologia científica do que de um 

critério de política criminal. Ao invés de assinalar o adolescente transviado com o 

ferrete de uma condenação penal, que arruinará, talvez irremediavelmente, sua 

existência inteira, é preferível, sem dúvida, tentar corrigi-lo por métodos 

pedagógicos, prevenindo a sua recaída no malefício. O delinquente juvenil é, na 

grande maioria dos casos, um corolário do menor socialmente abandonado, e a 

sociedade, perdoando-o e procurando, no mesmo passo, reabitá-lo para a vida, 

resgata o que é, em elevada proporção, a própria culpa. 40 

 

Nota-se que a fixação da idade penal não é meio de ameaça ou intimidação, mas sim 

estratégia de política criminal, demonstrando que a criminalidade também pode ser combatida 

por meio da prevenção, de penas alternativas e ideias terapêuticas. A intensão de que o Estado 

                                                           
39 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil (de 10 de novembro de 1937). Disponível em: 

>http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm< Acesso em 12 fev. 2016, 09:42. 
40 HUNGRIA, NELSON. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1995, pp. 353-354.  
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e a sociedade assumam sua parcela de responsabilidade pela delinquência infanto-juvenil para 

que seja possível evitá-lo ou amenizá-lo. 41  

Assim, com o advento do Código Penal de 1940, o menor de dezoito anos não mais 

podia ser remetido a estabelecimento prisional comum, mesmo que separado dos adultos, 

como era permitido no Código de Menores de 1927. 

Durante o governo de Getúlio Vargas, no período de 1940 a 1943, a criança pobre e 

sua família passaram a ser objetos de inúmeras ações governamentais, o que acarretou na 

criação do Departamento Nacional da Criança (DNCr) em 1940 e do Serviço de Assistência 

ao Menor (SAM) em 1941. Além disso, nos anos de 1942 e 1943, surgiram diversas 

instituições de cunho social e de âmbito nacional, associadas a uma ideologia compensatória 

em relação aos sacrifícios dos trabalhadores e de sua família, incluindo nessa categoria os 

jovens, tais como a Legião Brasileira de Assistência (LBA), o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI), o Serviço Social do Comércio (SESC) e a Campanha 

Nacional de Educandários Gratuitos. 42 

De acordo com o art. 2º do Decreto-Lei nº 3.799 de 194143, o SAM objetivava 

sistematizar e orientar os serviços de assistência a menores desvalidos e delinquentes; 

proceder à investigação social e ao exame médico-psico-pedagógico a eles referentes; abrigar 

os menores à disposição do juizado sempre em estabelecimento adequados, estudar as causas 

de abandono e da delinquência juvenil; e promover a publicação periódica dos resultados de 

pesquisas. 

Não obstante a previsão de investigação social e da intenção de se conhecer as causas 

do abandono e da criminalidade juvenil, o SAM não se revelou eficaz, pois atuou apenas nas 

internações, sem saber exatamente o que fazer com os internados e sem buscar medidas 

preventivas. Em consequência, com a edição do Decreto-Lei nº 6.02644, foi introduzida a 

noção de periculosidade. Conforme o art. 2º, alínea “b”, se os motivos e as circunstâncias do 
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fato e as condições do menor evidenciassem periculosidade, este poderia ser internado em 

estabelecimento adequado, até que o juiz declarasse a cessação de sua periculosidade. O art. 

2º, § 1º previa, ainda, a internação do menor perigoso em seção especial de estabelecimento 

destinado a adultos, até a declaração do fim da periculosidade, na forma da alínea “b”. 45 

Observa-se que, mais uma vez, estamos diante de um conceito abstrato, tendente a 

englobar somente a categoria estigmatizada do menor infrator.  

Durante a década de 1960, na ditadura militar, a Lei nº 4.513/64 criou a Política 

Nacional do Bem Estar do Menor (PNBEM), que instituiu a Fundação Nacional do Bem Estar 

do Menor (FUNABEM). Com isso, extinguiu-se o SAM, cujo patrimônio e atribuições foram 

incorporados à FUNABEM. A instituição do regime militar no Brasil marcou a fase de maior 

intensidade da doutrina da situação irregular, mediante o aumento da criminalização dos 

“menores” pobres, sob o manto da Política Nacional de Segurança. Em verdade, a PNBEM se 

adequava à Política Nacional de Segurança, pois escondia atrás de uma natureza reformista e 

modernizadora, ações meramente pragmáticas e imediatistas. 46  

A Funabem, na prática, agravou o problema que deveria remediar. A instituição traz 

consigo histórias de desmando, castigos cruéis e motins. Ao contrário de seu propósito, a 

Funabem ficou conhecida como um instrumento de ameaça e escola do crime, sendo grande a 

distância entre a teoria da lei e a prática. Em 1973, foi instituída a extensão estadual da 

Funabem – a Fundação Estadual Bem-estar do Menor de São Paulo (FEBEM). No entanto, tal 

como o ocorrido na Funabem, a instituição também registrou em seu histórico fugas, rebeliões 

e violência contra os internos. 47 

Os acontecimentos das últimas décadas revelaram a necessidade de uma nova 

legislação referente à infância e à juventude, que adaptasse o Código Mello Mattos à nova 

realidade. Nesse contexto, em 1979, foi publicado o Novo Código de Menores – Lei nº 6.697 

de 10 de outubro de 1979. 
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1.4. O Código de Menores de 1979 

O Novo Código de Menores adotou expressamente a doutrina da situação irregular, 

segundo a qual “os menores são sujeitos de direitos quando se encontrarem em estado de 

patologia social, definida legalmente”, conforme Alyrio Cavallieri. 48 

Primeiramente, cumpre observar a quem a lei se dirige: 

Art. 1º Este Código dispõe sobre assistência, proteção e vigilância a menores: 

I - até dezoito anos de idade, que se encontrem em situação irregular; 

II - entre dezoito e vinte e um anos, nos casos expressos em lei. 

Parágrafo único - As medidas de caráter preventivo aplicam-se a todo menor de 

dezoito anos, independentemente de sua situação. 

Observa-se que a classificação tradicional de menor abandonado e delinquente foi 

substituída pelo termo “situação irregular”, conforme a estado socioeconômico e 

familiar dos menores, assim definido: 

Art. 2º Para os efeitos deste Código, considera-se em situação irregular o menor: 

I - privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução obrigatória, 

ainda que eventualmente, em razão de: 

a) falta, ação ou omissão dos pais ou responsável; 

b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável para provê-las; 

Il - vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou 

responsável; 

III - em perigo moral, devido a: 

a) encontrar-se, de modo habitual, em ambiente contrário aos bons costumes; 

b) exploração em atividade contrária aos bons costumes; 

IV - privado de representação ou assistência legal, pela falta eventual dos pais ou 

responsável; 

V - Com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação familiar ou 

comunitária; 

VI - autor de infração penal. 

Parágrafo único. Entende-se por responsável aquele que, não sendo pai ou mãe, 

exerce, a qualquer título, vigilância, direção ou educação de menor, ou 

voluntariamente o traz em seu poder ou companhia, independentemente de ato 

judicial. 49 

 

Percebe-se que o art. 2º busca abranger todas as situações em que a criança encontra-

se fora do padrão social vigente e reforçado cotidianamente pelos juristas. Assim, a equação 

“menor = criança + pobreza” mantém-se válida. 50 

As condições sociais são reduzidas à ação dos pais, como uma situação social da 

própria família ou do próprio menor. Em verdade, era a família que estava abandonada, 

desassistida e carente. Fazia-se da vítima um problema social, tornando a questão ainda mais 

jurídica e assistencialista, tendo em vista que o poder de decidir sobre o futuro da criança 
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concentrava-se nas mãos da autoridade judiciária, que deve escolher entre a assistência, 

proteção ou vigilância. 51  

A força conferida ao Juizado de Menores e alguns dispositivos legais compreendiam 

um modelo de processo inquisitório. Os poderes dos magistrados transcendiam normas 

objetivas, a exemplo do art. 8, que estipulou o critério do prudente arbítrio, pelo qual o juiz 

poderia, além das medidas previstas na lei, determinar outras de ordem geral, por meio de 

portaria ou provimento, desde que se demonstrassem necessárias à assistência, proteção e 

vigilância do menor. 52 

No processo ao qual o menor se submetia, a verdade material se sobrepunha aos 

direitos da pessoa humana, sendo a criança mero objeto da análise investigatória. Em tais 

processos, a lei sequer obrigava a presença de um advogado. Conforme afirma Josiane 

Veronese, “a intimidade dessa criança ou adolescente era desregradamente vasculhada, sendo 

que as medidas legais chegavam a intervir na família e no meio em que o mesmo vivia”. 53  

O art. 99 do Código dispunha que o menor de dezoito anos a que se atribuía autoria 

de infração penal seria, desde logo, encaminhado à autoridade judiciária. Depreende-se do 

texto legal a ausência de quaisquer formalidades. A criança ou adolescente poderia ser detida 

sem ordem judicial ou, até mesmo, sem estar em flagrante delito. O art. 99, § 2º, previa, ainda, 

que, sendo impossível a apresentação imediata ao Juiz de Menores, o adolescente suspeito 

deveria ser encaminhado a repartição policial especializada e, na falta desta, segundo o 

parágrafo seguinte, deveria aguardar a apresentação em dependência separada de repartição 

destinada a maiores de dezoito anos. 

Na prática, embora inimputável, o adolescente infrator estava submetido a regras 

mais severas do que aquelas do Código Penal, aplicáveis aos imputáveis. A internação, que, 

sem dúvidas, é uma modalidade de privação de liberdade, não era aplicada de modo 

proporcional à gravidade da lesão causada ao bem jurídico. Nesse sentido, o art. 41 previa que 
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a internação deveria perdurar até que a autoridade judiciária, em despacho fundamento, 

determinasse o fim da medida. 54  

Além disso, o art. 41, § 2º determinava que, na falta de estabelecimento adequado, o 

menor poderia ser internado em seção de estabelecimento destinado a maiores, desde que 

isolado destes e com instalações apropriados, de modo a garantir absoluta 

incomunicabilidade. O art. 41, § 3º estabelecia que se o menor completasse vinte e um anos 

sem que tenha sido declarada a cessação da medida, passaria à jurisdição do Juízo incumbido 

das Execuções Penais. Este, por sua vez, poderia decretar o fim da providência se julgasse 

extinta a causa que motivou a internação do infrator. 

Os critérios indeterminados de aplicação do Código de 1979 não foram eficazes para 

a prevenção e tratamento do abandono e do desvio social da infância e juventude no país. Há 

de se observar que os primeiros anos de sua aplicação foram os últimos da ditadura militar no 

Brasil, uma época de transição, abertura política e restabelecimento da democracia, de 

maneira que a sociedade clamava por novos conceitos e políticas sociais diante da falência do 

modelo da Funabem. 55 

A carência de uma política pública eficaz direcionada à infância acentuou ainda mais 

a quantidade de crianças nas ruas em buscas de melhores condições de vida e, até mesmo, de 

sobrevivência.  

Em 1984, foi realizado em Brasília o I Seminário Latino Americano de Alternativas 

Comunitárias de Atendimento a Meninos e Meninas de Rua. O encontro representou um 

acúmulo de forças para a criação, no ano de 1985, da entidade Coordenação Nacional do 

Movimento de Meninas e Meninos de Rua, que foi constituída em detrimento à doutrina da 

situação irregular. 56 

Nesse contexto, consolidou-se uma articulação de setores especializados do poder 

público federal, juntamente com organismos da sociedade civil, no sentido de consolidar 

como direito constitucional as concepções fundamentais da Convenção Internacional dos 
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Direitos da Criança, mesmo antes da sua aprovação, que só ocorreu em 1989. No período de 

1988 a 199, esses esforços atingiram, finalmente, os seus objetivos.  

O primeiro resultado foi a previsão do art. 227 da CRFB de 1988, que consagrou 

como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de coloca-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. 57 Em seguida, a aprovação advento do Estatuto 

da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 58. 

 

1.5. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei nº 12.595/2012 

A CRFB de 1988, em seu art. 227, incorporou ao ordenamento jurídico os princípios 

fundantes da proteção integral, que veio a ser desenvolvida no Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, em substituição ao modelo da situação irregular prevista no Código de 

Menores de 1979. 

Pela letra do texto constitucional, os direitos da criança e do adolescente passaram a 

ser prioridade absoluta da família, da sociedade e do Estado. Em consonância, o art. 6º do 

ECA reconhece a criança e o adolescente como sujeitos de direitos e sua condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento. 

O Estatuto, ao adotar a teoria da proteção integral, estabelece que a legislação 

específica não mais é um instrumento de controle e repressão aos jovens em situação 

irregular, mas um conjunto de direitos a serem assegurados com absoluta prioridade às 

crianças, sem discriminações ou privilégios. 59 Cumpre observar que, logo no art. 1º, a lei já 

tenta romper com a dicotomia existente entre as noções de “criança” e “menor”, ao prever que 

“a lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente”. 60 
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Ao passo que, nos códigos de 1927 e 1979 traziam o conceito de menor associado a 

um juízo de valor pejorativo, o legislador, desta vez, tentou substituir a categoria do menor 

pela criança e pelo adolescente. Enquanto nas leis anteriores os menores constituíam uma 

classe diminuída e violentadora, uma ameaça social, no Estatuto, esses jovens passam a ser 

tratados como sujeitos de direitos. 

Dessa feita, o ECA rompe com a ideia de que os Juizados de Menores seria uma 

justiça para os pobres, visto que, conforme a doutrina da situação irregular, a antiga legislação 

era indiferente aos bens nascidos. 

De acordo com João Batista Costa Saraiva, o Estatuto é estruturado a partir de três 

grandes sistemas de garantias, harmônicos entre si. Primeiramente, o sistema primário trata 

das políticas públicas de atendimento às crianças, de caráter universal, voltado a toda 

população infanto-juvenil brasileira, sem quaisquer distinções (arts. 4º, 86, 87, 88, ECA). Já o 

sistema secundário cuida das medidas de proteção dirigidas aos jovens em situação de risco 

pessoal ou social, não autores de atos infracionais, embora também aplicáveis a estes, de 

natureza preventiva, ou seja, as crianças e adolescentes são vistas como vítimas, uma vez 

violados em seus direitos fundamentais (arts. 98 e 101, ECA). Por fim, o sistema terciário 

refere-se às medidas socioeducativas, aplicáveis aos adolescentes em conflito com a lei. (em 

especial, arts. 103 e 112, ECA). 61 

O autor acentua ainda que esse tríplice sistema opera harmoniosamente, com o 

acionamento gradual de cada um deles. Assim, quando a criança e o adolescente escapar do 

sistema primário de proteção, passa-se para o secundário, cujo grande agente executor deve 

ser o Conselho Tutelar. Estando o adolescente em conflito com a lei, aciona-se o eixo 

terciário, operador as medidas socioeducativas. 62 

O texto legal diferencia as providências aplicáveis aos jovens quando da prática de 

ato infracional de acordo com a faixa etária, considerando a idade na data do fato. Conforme o 

art. 2º do ECA, considera-se criança, para os efeitos da referida lei, a pessoa até doze anos de 

idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

Às crianças, aplicam-se as medidas do art. 101, conforme indica o art. 105, ambos do 

Estatuto, a saber, (I) encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de 
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responsabilidade; (II) orientação, apoio e acompanhamento temporários; (III) matrícula e 

frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental; (IV) inclusão em 

programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente; (V) 

requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou 

ambulatorial; (VI) inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 

tratamento a alcoólatras e toxicômanos; (VII) acolhimento institucional; (VIII) inclusão em 

programa de acolhimento familiar; (IX) colocação em família substituta. 

O artigo 112 do Estatuto indica as medidas socioeducativas aplicáveis aos 

adolescentes autores de ato infracional, considerado como tal toda conduta descrita como 

crime ou contravenção penal, conforme o disposto no art. 103, ECA: 

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá 

aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 

I - advertência; 

II - obrigação de reparar o dano; 

III - prestação de serviços à comunidade; 

IV - liberdade assistida; 

V - inserção em regime de semi-liberdade; 

VI - internação em estabelecimento educacional; 

VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. 

§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-

la, as circunstâncias e a gravidade da infração. 

§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho 

forçado. 

§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão 

tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições.63 

 

Essas medidas são dividas em dois grupos. Na primeira categoria, estão aquelas não 

privativa de liberdades, quais sejam, advertência, reparação do dano, prestação de serviços à 

comunidade e liberdade assistida. Já no segundo grupo, incluem-se aquelas privativas de 

liberdade – inserção em regime de semiliberdade e internação. 64 

Os artigos 99 e 100 do Estatuto preceituam que as medidas podem ser aplicadas 

isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo, sempre considerando 

as necessidades pedagógicas e preferindo-se aquelas que visem aos fortalecimento dos laços 

familiares e comunitários. 

Além disso, cumpre observar que, ao contrário da previsão do Código de 1979, hoje 

o Estatuto assegura ao adolescente infrator uma série de direitos e garantias processuais, 
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consagrados nos capítulos II e III do Título III. A apreensão só pode ocorrer havendo 

flagrante de ato infracional ou por ordem judiciária competente, o que deve ser comunicado 

imediatamente à autoridade judiciária e à família do apreendido, nos termos dos artigos 106 e 

107. Além disso, a possibilidade de liberação imediata deve ser analisada imediatamente, sob 

pena de responsabilidade (art. 107, parágrafo único). O artigo 111 prevê, ainda, uma série de 

garantias processuais, tais como a defesa técnica por advogado, a assistência judiciária 

gratuita e integral, o direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente e o direito 

de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. 65  

A competência para a aplicação das medidas estatutárias é do Juiz da Infância e da 

Juventude ou do juiz que exerce essa função, na forma da lei de organização judiciária local, 

nos termos do art. 146, ECA. 

Todas as medidas socioeducativas apresentam natureza punitiva e conteúdo 

pedagógico. 66 Deve-se minimizar aquela ao ponto estritamente necessário para demonstrar o 

erro e se buscar a (re)inserção social. 67 

Dessa forma, as sanções que importam em privação de liberdade devem ser 

norteados pelos princípios da brevidade e excepcionalidade, consagrados no art. 121 do 

Estatuto, sendo cabíveis somente diante de circunstâncias efetivamente graves, seja para a 

segurança social, seja para segurança do próprio adolescente infrator, observando-se com 

rigor o estabelecido nos incisos I a III do artigo 122, reservando-se especialmente para os 

casos de ato infracional praticado com violência à pessoa ou grave ameaça ou reiteração de 

atos infracionais graves. Fato é que tais medidas apresentam um perfil prisional em certo 

aspecto, pois acarretam a retirada total ou parcial do adolescente do meio comunitário e sua 

colocação em instituições educacionais que, em sua maior parte, são verdadeiras prisões. 

Já as sanções em meio aberto, por constituírem uma alternativa à pena de privação de 

liberdade, seguem a lógica de um Direito Penal Mínimo, entendido este como a intervenção 

punitiva estatal reduzida ao mínimo necessário para se responder ao delito e com lastro no 

respeito dos direitos fundamentais. Nota-se que essas medidas estatutárias, com exceção da 

advertência, cuja aplicação é imediata, pressupõem um contato com a comunidade. Até 
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mesmo a reparação do dano, que não deve ser limitada à compensação financeira, sem que 

haja o envolvimento com a coletividade, o que é fundamental para a integração social do 

jovem. 68 

Assim é que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao prever a aplicação das 

medidas socioeducativas, instituiu um sistema que pode ser definido como Direito Penal 

Juvenil. Foram estabelecidos mecanismos de sancionamento, articulados sob a ótica do 

Direito Penal Mínimo e sob os fundamentos dos princípios penais e processuais penais. 69 

Ocorre que, passada a publicação do ECA, percebeu-se que a nova legislação, por si 

só, não era suficiente, sobretudo em relação à aplicação das medidas socioeducativas. 70 

A falta de políticas públicas e de instituições especializadas para o tratamento dos 

adolescentes em confronto com a lei contribuíam para a que a questão do desvio social infanto 

juvenil continuasse sem resposta. 71 Além disso, as regras do Estatuto deixaram espaços 

discricionários, cuja necessidade de limitação mostrava-se imprescindível, sobretudo em 

relação à aplicação das medidas socioeducativas.72 

Após inúmeros debates sobre o tema, em 18.01.2012, foi promulgada a Lei nº 

12.594, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, que 

delimita competências administrativas, estabelece o dever de elaboração de planos de 

atendimentos socioeducativos, estipula e uniformiza comandos normativos a serem 

observados pelos programas de atendimentos inscritos no SINASE e cria um sistema de 

informações sobre adolescentes, entidades, programas de atendimento e monitoramento. 73 

O art. 1º, § 2º da Lei nº 12.594 define quais são os objetivos das medidas 

socioeducativas: 

§ 2º Entendem-se por medidas socioeducativas as previstas no art. 112 da Lei no 

8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), as quais têm 

por objetivos:  

I - a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato 

infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação;  
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II - a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e 

sociais, por meio do cumprimento de seu plano individual de atendimento; e  

III - a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença 

como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos, 

observados os limites previstos em lei. 74 (Sem grifos no original). 

 

Percebe-se, pois, que a lei adota um sistema de Justiça Restaurativa Juvenil, que 

aparece como resposta ao tradicional debate entre tratamento e punição, mitigando, assim, as 

duas noções. 

Analisando a Lei 12.594/2012, depreende-se princípios fundantes do processo de 

execução, quais sejam, (I) legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais 

gravoso do que ao conferido ao adulto; (II) excepcionalidade da intervenção judicial e da 

imposição de medidas, priorizando os meios de autocomposição de conflitos; (III) 

preferências a práticas ou medidas restaurativas, atentando-se às necessidades das vítimas 

sempre que possível; (IV) proporcionalidade em relação à ofensa cometida; (V) brevidade da 

medida em resposta ao ato cometido, em  consonância com o art. 122 do ECA; (VI) 

individualização da medida, considerando-se as peculiaridades do adolescente; (VII) 

intervenção mínima, limitada ao necessário para a realização dos objetivos da medida; (VIII) 

não discriminação do adolescente, notadamente em razão de etnia, gênero, nacionalidade, 

classe social, orientação religiosa, política ou sexual, ou associação ou pertencimento a 

qualquer minoria; (IX) fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo 

socioeducativo. 75 

O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei nº 12.594/2012, em consonância com 

a Constituição de 1988, introduziram, portanto, um Direito Penal Juvenil no ordenamento 

jurídico brasileiro. Foram estabelecidos mecanismos de responsabilização penal do 

adolescente autor de ato infracional, assegurando a observância de direitos e garantias 

individuais, pautados na lógica do Direito Penal Mínimo e dos princípios penais e processuais 

penais, rechaçando a arbitrariedade e discricionariedade presente no Código de Menores de 

1979. 

É evidente o caráter punitivo do ECA, desconstruindo, assim, as reclamações do 

senso comum, influenciado pela mídia, no sentido da impunidade juvenil.  
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Quanto às respostas punitivas ao adolescente, inegável a profunda diferença entre 

teoria e prática. A má aplicação do ECA e, em especial, das medidas socioeducativas, ainda 

contemplam resquícios da doutrina da situação irregular.  Na prática, o jovem infrator ainda é 

menor, conceito esse pejorativo e diminuidor da condição de sujeito. 
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CAPÍTULO II – MENORES INFRATORES: QUEM SÃO? 

 

2.1. A atribuição da qualidade de infrator pelo sistema punitivo 

Ao se instituir um poder punitivo, seleciona-se uma parcela da população para ser 

submetida à sua coação, com o fim de impor-lhe uma pena. Conforme Eugênio Raúl 

Zaffaroni, essa seleção penalizante é chamada de criminalização e se constitui a partir de uma 

gestão conjunta de agências que formam o sistema penal. 76 

Segundo o autor, a criminalização primária é o ato ou efeito de sancionar uma lei 

penal material que incrimina ou permite a punição de certas pessoas. No Brasil, são as 

agências políticas – Poder Legislativo – que exercem a criminalização primária, enquanto o 

programa por elas estabelecido deve ser executado pelas agências de criminalização 

secundária. Nesta categoria, insere-se os policiais, promotores, advogados, juízes e agentes 

penitenciários. 77 

Se, por um lado, a criminalização primária consiste na elaboração de leis que 

criminalizam condutas, cujos destinatários são a sociedade em geral, por outro, a 

criminalização secundária é a ação punitiva exercida sobre pessoas concretas, as quais se 

supõe a prática de ato criminalizado primariamente. Assim, esses suspeitos são investigados e 

submetidos ao poder judicial, que legitima tais iniciativas e admite o processo para, ao final, 

impor-lhes uma pena, caso o pedido seja julgado procedente.78 

Apesar de seu caráter abstrato, a criminalização primária implica em um primeiro 

passo do processo seletivo. Os valores escolhidos refletem, predominantemente, o universo 

moral próprio de uma cultura burguesa individualista, em que se prioriza patrimônio privado, 

além de direcionarem ao alcance de grupos socialmente mais débeis e marginalizados. A 

seleção criminalizadora ocorre já mediante a formulação técnica do próprio tipo penal, 

incluindo as suas circunstâncias agravantes. 79 
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Os procedimentos da criminalização secundária acentuam ainda mais a seletividade, 

já que as agências dessa categoria não tem opções, a não ser proceder de modo seletivo, sendo 

incumbidas de escolher quem são as pessoas criminalizadas e, ao mesmo tempo, as vítimas 

potenciais protegidas. Esse poder corresponde principalmente aos policiais. 80 

Impende ressaltar, ainda, que as agências policiais não selecionam segundo critérios 

próprios, de forma que sua atividade também é influenciada pelo poder de outras instituições, 

como as de comunicação social e as políticas. São os chamados empresários morais, que 

participam das duas etapas do processo de criminalização. 81  

Como a capacidade operacional das agências executivas é escassa, a impunidade é 

sempre a regra e a criminalização secundária, a exceção, motivo pelo qual os empresários 

morais sempre têm materiais para os seus empreendimentos – a reivindicação contra a 

impunidade. 82 

De acordo com Carlos Roberto Bacila, o aparato estatal punitivo seleciona as pessoas 

que serão perseguidas e responderão criminalmente, em detrimento de outras que também 

praticaram algum delito, mas que não são rotuladas, criando, assim, as chamadas metarregras, 

que são os mecanismos constituídos de regras, princípios e atitudes subjetivas que 

influenciam o operador do direito no momento da aplicação da regra jurídica. 83 

As metarregras atribuem no plano jurídico a responsabilidade penal e, na esfera 

social, o estigma, ou seja, demonstram o caráter da desigualdade social, selecionando as 

pessoas que irão ingressar no sistema penal. 84 

Essa seleção ocorre com base em estereótipos e preconceitos que estão inseridos no 

imaginário coletivo. Há uma busca pela verdadeira criminalidade, principalmente naquelas 

camadas sociais em que é normal esperá-la. 85 Assim, na área urbana, persegue-se a população 
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negra e de renda inferior, enquanto na área rural, procura-se aqueles que estejam ligados aos 

movimentos sociais, como o MST.86 

Até a penetração na esfera dos acusados – ou de suposto autor do fato, como ocorre 

inicialmente nos procedimentos dos Juizados – já há uma grande seletividade das agências 

policiais. Porém, ao ingressar no âmbito do Poder Judiciário, a seleção acentua-se ainda mais. 

Fato é que os magistrados, inconscientemente, tendem a aplicar juízos de valores diferentes 

conforme a posição social do agente, tanto em relação à apreciação do elemento subjetivo do 

tipo – dolo ou culpa – quanto ao caráter sintomático do delito em face de sua personalidade e, 

finalmente, no que tange à individualização e mensuração da pena a partir dessa valoração. 87 

Nesse sentido, Alessandro Baratta afirma: 

“Em geral, pode-se afirmar que existe uma tendência por parte dos juízes de esperar 

um comportamento conforme à lei dos indivíduos pertencentes aos estratos médios e 

superiores; o inverso ocorre com os indivíduos provenientes dos estratos 

inferiores”.88 

 

Em relação ao julgamento do ato infracional, a seletividade acontece naturalmente da 

mesma forma. Nessa linha, pesquisa realizada por Vera Malaguti, a respeito da criminalização 

por drogas no Rio de Janeiro entre os anos de 1968 e 1988, concluiu que os jovens de classe 

superior submetida ao aparato estatal por envolvimento com drogas – que constituíam uma 

minoria dentre todos os adolescentes infratores – eram beneficiados por sentenças mais 

brandas, não privativas de liberdade. Isso porque, segundo a justificativa dos juízes da época, 

esses adolescentes já estariam inseridos em um vínculo familiar e teriam condições de receber 

tratamento médico próprio, o que seria suficiente para lhes orientarem.89 

Mesmo após a edição do ECA, as criança e adolescentes que são submetidos ao 

poder judiciário e, consequentemente, às medidas socioeducativas, sobretudo as privativas de 

liberdade, na prática, ainda são os menores dos Códigos de 1927 e 1979.  São aqueles que 

vivem à margem da sociedade, abandonados pelo Estado, pela família e pela comunidade. 

Esses são os clientes do sistema socioeducativo e, futura e eventualmente, serão também os 

ocupantes do sistema prisional. 
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Já em relação aos adolescentes de classe média e alta, via de regra, aplica-se a 

simples medida de advertência e a consequente extinção do processo ou, como 

frequentemente acontece, a investigação não ultrapassa da fase policial e é encerrada a própria 

delegacia. 

 

2.2. O Estado, a sociedade, a família e o adolescente em conflito com a lei 

Conforme o art. 226 da Constituição, a responsabilidade pela criança e pelo 

adolescente é da família, da sociedade e do Estado.  

No entanto, as dificuldades de sobrevivência para uma significativa parcela da 

população são um contraponto aos direitos que devem ser assegurados aos jovens. As 

drásticas transformações da sociedade que afetam o mercado de trabalho formam grupos de 

pessoas excluídas que não reúnem condições materiais para o exercício dos direitos que lhes 

são resguardados pela Carta Magna.  

A exclusão social abala a estrutura familiar, o que gera reações violentas ou mesmo 

um descuido com os laços afetivos, ante a necessidade de se obter condições mínimas de 

saúde, habitação e alimentação. Os subempregos, o alcoolismo, a prática de pequenos delitos 

e a violência doméstica destroem grupos familiares e privam os jovens da convivência 

familiar e social, de forma que, muitas vezes, são abandonados e levados às ruas para lutar 

pela sobrevivência. 90 

Não se pretende afirmar que essa privação de direitos é absoluta na formação do 

comportamento antissocial, mas sim que pode influenciá-lo, em razão do abalo da estrutura 

psicológica do adolescente. As famílias que não podem garantir os direitos fundamentais às 

crianças e aos adolescentes frequentemente não os controlam socialmente, eis que envolvidas 

na luta contra as exclusões. Há de ressaltar que nem todas as famílias carentes são 

desestruturadas e que nem todas as famílias desestruturadas são pobres. 91 

Pesquisa realizada no Rio de Janeiro, durante novembro de 1998 e o ano de 1999, 

com adolescentes em cumprimento das medidas socioeducativas de semiliberdade e liberdade 

assistida por envolvimento com o tráfico de drogas, verificou que nem sempre os jovens de 
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famílias pobres são motivados a delinquir por necessidades básicas. O dinheiro do tráfico 

tanto pode responder por carências de necessidades básicas, como também pelo desejo de 

consumo. 92  

É o desejo de adquirir status, bens e valores, bem como ser reconhecido e incluído 

socialmente que causa um sentimento de tensão e ódio no adolescente. O traficante e suas 

quadrilhas, em regra, jovem da favela, sem emprego, sem oportunidades e embriagado pela 

sociedade de consumo, mantém laços sociais, mesmos que conflituosos e, ainda, causa termor 

de represálias, transformando a sua carreira como uma alternativa real para a maior parte da 

população masculina jovem. 93 

Verifica-se, portanto, que o tráfico e o crime organizado ocupam um espaço não 

alcançado pelo Estado e oferece aos adolescentes aquilo que eles esperam – a oportunidade. 

A estrutura familiar, a educação e a transmissão cultural de valores são essenciais 

para evitar um desvio social e afastar a delinquência, porém, essa tarefa será mais complicada 

conforme for a desorganização social da comunidade onde esse núcleo familiar estiver 

inserido. Independentemente da classe social, os adolescentes estão sujeitos à influência da 

mídia e do meio comunitário. A diferença é que os jovens das classes mais baixas lutam 

também contra as suas privações, um fator poderoso no processo de desestruturação. 94 

Nessa linha, Vera Malaguti também conclui que, em geral, os processos analisados 

em seu estudo “(...) se relacionam às famílias ‘desestruturadas’, às ‘atitudes suspeitas’, ao 

‘meio ambiente pernicioso’, à sua formação moral’, à ociosidade, à falta de submissão’, ao 

‘brilho no olhar’ e ao desejo de status ‘que não se coaduna com a vida de um salário 

mínimo’”. 95 

Além disso, levantamento realizado pelo CNJ entre julho de 2010 a outubro de 2011, 

constatou que 75% dos jovens internados eram usuários de entorpecentes. No que diz respeito 

às relações familiares, do total de adolescentes ouvidos, 43% foram criados apenas pela mãe, 

4% pelo pai sem a presença da mãe, 38% por ambos e 17% foram criados pelos avós. Entre os 
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aspectos comuns à maioria dos entrevistados, estavam a criação em famílias desestruturadas, 

a defasagem escolar e a relação com entorpecentes. 

Segundo pesquisa divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 

em 2015, constatou-se que dentre os 23,1 mil adolescentes privados de liberdade em 2013, 

95% era do sexo masculino e mais da metade das infrações foram cometidas por jovens de 16 

e 18 anos. Cerca de 40% das infrações cometidas eram por roubo e 23,5% por tráfico de 

drogas. 58,9% dos entrevistados se autodeclararam negros e pardos. De acordo com 

levantamento realizado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República no 

de 2013, 95% era do sexo masculino e cerca de 60% tinham idade entre 16 e 18 anos. Sobre 

as características sociais dos adolescentes infratores não existem dados recentes, mas cumpre 

colacionar os dados de levantamento realizado pelo IPEA e Ministério da Justiça de 2003, que 

mostram um perfil de exclusão social desses adolescentes – mais de 60% dos jovens privados 

de liberdade eram negros, 51% não frequentavam a escola e 66% viviam em famílias 

consideradas extremamente pobres. 96 

O estudo demonstra, portanto, que o perfil do adolescente infrator, portanto, é de 

jovens em sua maioria negra, desprovidos de toda e qualquer sorte de bens de consumos 

mínimos, que, sem escolaridade, sem saúde, sem educação, sem esporte ou lazer, são jogados 

às celas de detenção dos estabelecimentos socioeducativos. Nesse diapasão, Paulo Rangel 

complementa: 

Se não bastasse esse quadro acima, são jovens que, muitas vezes, desconhecem até 

quem são os pais. Têm histórico familiar de agressão dentro de casa. Assistem cenas de sexo 

entre os pais dentro da residência, muitas com violência, inclusive, alguns menores já foram 

vítimas de abusos sexuais praticados pelos pais. Pais alcoólatras e violentos. Mãe envolvida 

com prostituição, e pai, com o crime. Familiares com histórico de prisões por crimes 

violentos. Jovens que diante de tantas agressões se lançam às drogas em busca de conforto ou 

alívio e caem no crime para sustentar o vício. E para piorar ainda mais: totalmente 

abandonadas pelo Estado, que não cumpre sua função social. 97 
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Verifica-se, ainda, que o jovem de classe média e alta não é abrigado pelo sistema 

punitivo socioeducativo. Embora seja de conhecimento público a sua participação em atos 

infracionais – principalmente aqueles relacionados à lei de tóxicos - eles não constam das 

estatísticas. Conforme já exposto no tópico anterior, a seletividade do sistema pouco permite a 

sua apreensão pelas agências policiais e, menos ainda, a sua submissão ao aparato judicial.  

Certo é que o problema da violência na área da infância e da juventude está 

intimamente ligado à capacidade de organização estrutural da família e da sociedade. A 

responsabilidade do Estado pela criança e pelo adolescente deve ser assumida com políticas 

públicas que possibilitem a igualdade social, a educação e que assegurem os demais direitos 

fundamentais. Cabe ao Estado organizar meios de participação da sociedade, da comunidade e 

da família, cumprindo o disposto no art. 227 da Constituição. 

 

2.3. O racismo institucional 

O racismo institucional pode ser conceituado como “a prática discriminatória que 

não está implicitamente definida em lei ou codificadas na polícia, mas são reproduzidas 

(intencionalmente ou não) nas rotinas, administrações, normas, hábitos e práticas profissionais 

de instituições de educação, controle social ou cultura”. 98 

Esse racismo institucional é manifestado constantemente na sociedade, a exemplo 

dos próprios agentes policiais que já são, automaticamente, tendentes a deterem nas ruas 

pessoas negras, classificadas como “elementos suspeitos”. Isso não acontece somente nas 

agências de polícia, mas também em toda a administração. 

O racismo não é apenas um mecanismo de discriminação de uma raça e sim muito 

mais que isso. É uma forma de dominação ideológica exercida pela classe que sempre deteve 

o poder e que marca de modo silencioso, sutil e profundo o contexto social em que as relações 

raciais se inserem. 99 
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Em um paralelo histórico, o escravo era marcado com ferro e brasa, como se faz hoje 

com o gado e, quando fugia da fazenda, eram espalhados cartazes pela cidade com dizeres 

estigmatizantes, tal como hoje se faz com o atual Disque Denúncia. 100 

O desejo por segurança, ordem e controle, pela administração de riscos e pelo 

contingenciamento de chances certamente ocorre em qualquer cultura civilizada. A questão o 

que e quem se quer controlar. 101  A resposta sempre estará voltada ao indesejado da vez. 

Os escravos capoeiristas foram no Brasil o exemplo clássico de indivíduos que, não 

sendo mais necessários ao sistema escravocrata da época, passaram a ser dispensados e 

perseguidos pelo Estado, por meio do uso da força policial repressiva. 102 Eles exerceram um 

papel fundamental na luta abolicionista na medida em que deram proteção e promoveram 

agitação nas ruas, mas também foram contratados pelos escravistas para proteger as fazendas 

de eventuais rebeliões por parte de outros escravos.103 Porém, quando não mais necessários, 

passaram a ser o alvo preferencial das penas repressivas do Código Penal de 1890, os quais 

podiam ser até expulsos do país, reforçando a ideia de que o negro era um elemento atrasado e 

antissocial. 104 

Uma vez libertos, os escravos foram perseguidos pelo poder local, que logo tratou de 

tipificar o abandono, o descaso, a selvageria, como contravenção penal.105 Veja-se: 

Art. 391. Mendigar, tendo saude e aptidão para trabalhar: 

Pena - de prisão cellular por oito a trinta dias. 

Art. 392. Mendigar, sendo inhabil para trabalhar, nos logares onde existem hospicios 

e asylos para mendigos: 

Pena - de prisão cellular por cinco a quinze dias. 

Art. 393. Mendigar fingindo enfermidades, simulando motivo para armar á 

commiseração, ou usando de modo ameaçador e vexatorio: 

Pena - de prisão cellular por um a dous mezes. 

Art. 394. Mendigar aos bandos, ou em ajuntamento, não sendo pae ou mãe e seus 

filhos impuberes, marido e mulher, cego ou aleijado e seu conductor: 

Pena - de prisão cellular por um a tres mezes. 

[...] 

Art. 399. Deixar de exercitar profissão, officio, ou qualquer mister em que ganhe a 

vida, não possuindo meios de subsistencia e domicilio certo em que habite; prover a 
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subsistencia por meio de occupação prohibida por lei, ou manifestamente offensiva 

da moral e dos bons costumes: 

Pena - de prisão cellular por quinze a trinta dias. 

§ 1º Pela mesma sentença que condemnar o infractor como vadio, ou vagabundo, 

será elle obrigado a assignar termo de tomar occupação dentro de 15 dias, contados 

do cumprimento da pena. 

§ 2º Os maiores de 14 annos serão recolhidos a estabelecimentos disciplinares 

industriaes, onde poderão ser conservados até á idade de 21 annos. 

Art. 400. Si o termo for quebrado, o que importará reincidencia, o infractor será 

recolhido, por um a tres annos, a colonias penaes que se fundarem em ilhas 

maritimas, ou nas fronteiras do territorio nacional, podendo para esse fim ser 

aproveitados os presidios militares existentes. 

Paragrapho unico. Si o infractor for estrangeiro será deportado. 106 

 

Há de se notar que os adolescentes maiores de 14 anos já podiam ser presos e 

permanecerem nessa condição até os 21 anos. Obviamente, esse adolescente não era o filho de 

um poderoso coronel local. Eram os filhos de escravos, libertos, mas desempregados, 

abandonados à própria sorte nas ruas pelo Estado. 107 

Já na época dos Códigos de Menores de 1929 e 1979, os alvos eram os menores 

abandonados, que viviam nas ruas, às margens da sociedade, pois este era responsável pela 

desordem e pelo caos social.  

Da mesma maneira, hoje, o clamor pela redução da maioridade penal demonstra que 

os inimigos são os adolescentes infratores, que, como já explanado anteriormente, são os 

traficantes das favelas, os jovens negros e brancos pobres e abandonados pela família, pelo 

Estado e pela sociedade. 

  

                                                           
106 BRASIL. Decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890. Disponível em: 
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CAPÍTULO III – O MENOR COMO ALVO DA PEC 171 

 

3.1. A influência da mídia e o clamor social 

Uma das principais características dos sistemas penais atuais é a sua relação com a 

mídia. A informação sobre a criminalidade é um dos principais temas abordados pela 

imprensa, uma vez que produz entretenimento e audiência, sendo a atividade altamente 

lucrativa. 

O poder exercido pela imprensa é tão grande que permite que ela exerça uma nova 

espécie de censura, existente nos países aparentemente democráticos, em contraposição à 

censura autoritária, conforme registra Ignácio Ramonet. A informação é dissimulada ou 

truncada porque há dados em excesso para consumir, de forma que não se percebe aquilo que 

falta.108 Trata-se, em verdade, de uma censura midiática, uma vez que a imprensa escolhe e 

manipula a informação a ser divulgada conforme seus interesses comerciais e econômicos.  

Os meios de comunicação são responsáveis por transmitir os acontecimentos à 

população, desempenhando, assim, a função de mediador entre a realidade e o público. 

Porém, as notícias já são construídas de maneira totalmente parcial, induzindo, assim, os 

receptores a entenderem a mensagem conforme os interesses daquele veículo de informação. 

Seleciona-se o que deve ser informado e a notícia é transmitida sempre da forma mais 

atrativa, estando, quase sempre, já contaminada implicitamente com a opinião da imprensa. A 

versão do fato é adaptada a uma linguagem midiática, a fim de provocar no leitor emoção, 

impacto e sensibilização. 

Hodiernamente, as notícias não mais transmitem a realidade autêntica, ao passo que 

são fragmentadas, parciais e sensacionalistas, capazes de ridicularizar e destruir valores éticos 

e a dignidade dos indivíduos. 109 Daí, emana o risco da espetacularização, de ir além do que se 

pode e deve. Há um perigo da informação trazer um pré-julgamento ou, até mesmo, uma pré-

condenação, ridicularizando e destruindo valores éticos e a dignidade das pessoas noticiados, 

provocando um desrespeito ao princípio da presunção de inocência perante o senso comum. 

                                                           
108 RAMONET, Ignacio. A Tirania da Comunicação. Tradução de Lúcia Mathilde Endlich Orth. Petrópolis, Rio 

de Janeiro: Vozes, 1999, p. 23. 
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Como exemplo disso, hoje presenciamos todo o sensacionalismo criado em torno da 

operação Lava Jato. As imagens dos envolvidos são divulgadas de forma vexatória e 

espetaculosa, de modo a promover o repúdio do público. Trata-se de mais uma estratégia sem 

escrúpulos da imprensa, não com o objetivo de informar, mas sim de prejudicar o direito de 

defesa, ao passo que se constitui uma imagem desfavorável dos acusados e investigados, em 

violação à presunção de inocência e imparcialidade, valor esse que, na verdade, deveria 

orientar a sua atuação.  

Essa característica da comunicação mediada, como bem assevera Ana Lúcia Vieira, 

possibilita ao meio comunicativo impor a sua visão parcial e opinativa do fato, manipulando e 

controlando a informação. Dessa maneira, a massa absorve a notícia divulgada 

instantaneamente, sem averiguar afundo o assunto em questão, formando, assim, uma opinião 

em consonância com a ideia sugerida pelo veículo informativo. Surge, assim, o senso comum, 

que consiste em opiniões coletivas e, muitas vezes, estereotipadas. 110 

Ao considerar que os meios de comunicação de massa são os principais formadores 

de opinião da coletividade, a mídia configura-se como parte integrante do exercício de poder 

do sistema penal. 

A imprensa, ao selecionar um fato criminoso que julga ser mais relevante, comenta-o 

detalhadamente, classifica-o e julga os atores do crime, ao passo que a população reage e 

exige a condenação como forma de justiça. Em contrapartida, o meio informativo divulga a 

opinião pública por ele mesmo incitada. 111 São divulgadas pesquisas de opinião sobre a 

adoção de providências mais drásticas de combate à violência, porém pouco eficientes, como 

a redução da maioridade penal, a criação de novos delitos, o aumento de penas previstas para 

delitos já existentes e redução de garantias fundamentais do agente.  

Assim, o sensacionalismo midiático tem o poder de criar um punitivismo popular, de 

modo que o senso comum, atraído por essa espetacularização, sente-se capacitado para 

abordar questões de direito penal, processual penal, bem como de política criminal. Nesse 

diapasão, Zaffaroni registra que as informações trazidas pela mídia relacionadas aos fatos 
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criminosos configuram uma “criminologia midiática”, ao passo que propaga um discurso 

neopunitivista. 112  

Se a difusão das informações já era extremamente acelerada nessa era globalizada, 

com o fenômeno das redes sociais, as notícias e opiniões a elas atreladas são compartilhadas 

de maneira ainda mais velozes. Nesse contexto, o clamor social é ainda mais forte, na medida 

em que cada um expressa o seu pensamento e sua indignação em sua rede online, trocando 

curtidas e compartilhamentos.  

Destarte, as notícias que envolvem adolescentes e crime, difundidas frequentemente, 

criam no imaginário popular a ideia de que o grande problema da violência são os jovens 

infratores que não são punidos. A impressa escolhe um fato isolado e o trata como se regra 

fosse, induzindo todos a acreditar que sem uma lei nova não haverá controle da 

criminalidade.113 

O senso comum clama pela redução da maioridade penal, porém não se atenta às 

questões de segurança pública, à superpopulação carcerária, a afronta à dignidade da pessoa 

humana que se passa nos presídios, à integridade moral e física do adolescente.  

A opinião pública não se importa com a violação aos direitos fundamentais que 

frequentemente acontece no curso de processos penais e na execução das penas. Pelo 

contrário, considera que esses direitos são benefícios concedidos aos criminosos e que 

merecem ser suprimidos em favor de uma condenação, pois somente assim haveria justiça. 

Assim é que o adolescente infrator é visto como um inimigo, como o responsável 

pelo alto índice da violência que devasta o país, como uma pessoa isenta de direitos e 

garantias fundamentais. Como bem conclui Paulo Rangel, “seria cômico se não fosse trágico, 

mas o respeitável público acredita.” 114 

3.2. Discursos de emergência e redução da maioridade penal 

Em oposição ao direito penal liberal, a expressão “direito penal de emergência” teve 

origem na Itália nos anos setenta, com fim de reprimir terrorismo e o crime organizado. Essa 
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mudança de paradigma consistiu no endurecimento de leis penais e na criação de novos 

dispositivos normativos, como uma resposta estatal imediata a nova criminalidade. 115 

A legislação penal italiana de emergência, com a previsão de procedimentos 

especiais supressores de garantias e de leis repressoras voltadas à assegurar a ordem pública, 

era justificada em prol de uma “razão de estado”, princípio esse de caráter autoritário, 

consistente na proteção das instituições políticas estatais, a fim de assegurar a própria 

sobrevivência do Estado. 116 

Ao analisar as leis italianas emergenciais, verifica-se a falta de homogeneidade e 

coerência e o improviso, em razão de uma ampla pressão da mídia e do clamor social que 

pressionaram o Estado a adotar providências para o controle da criminalidade. Observou-se, 

então, o aumento do rigor repressivo em relação aos tipos penais já existentes, a criação de 

novos tipos, a busca pessoal sem mandado judicial, proibição da liberdade provisória para 

determinados crimes, interrogatório policial sem a presença de defensor e ampliação 

excessiva dos poderes dos magistrados, com o abandono da postura de imparcialidade e 

inércia. A função jurisdicional, portanto, é deturpada com elementos típicos das investigações 

policiais, em detrimento à ética e a princípios fundamentais, como o da legalidade e da 

culpabilidade, que passam a ser considerados um obstáculo ao poder punitivo. 117  

O direito penal, assim, é baseado na lógica do direito penal do autor, em que o 

inimigo do Estado é punido sem a observância de direitos e garantias individuais, mas sim 

conforme o consenso da opinião pública, prevalecendo, assim, a razão de Estado sobre a razão 

jurídica como critério norteador do Direito penal material e processual. 118 Pune-se o 

indivíduo pelo que ele é, de acordo com a vaga noção de periculosidade, e não pelo ato 

praticado. 
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Destarte, o adolescente infrator é visto tal como o terrorista era considerado na Itália 

– como um inimigo, o indesejado da vez, como o causador de toda a violência no país. 

A mídia, então, estipula a linha de ação policial e das instituições de controle da 

ordem pública e, ao reproduzir a vontade popular, pressiona os governantes a terem que 

oferecer uma resposta imediata à sociedade, o que está relacionado, em muitos casos, à 

adoção de medidas legais repressoras, levando à elaboração de leis em total arrepio à 

Constituição. 119 

É desta maneira que funciona o nosso direito penal de emergência, como é o caso da 

atual proposta de redução da maioridade penal. Diante de crimes que chocam a sociedade e 

trazem grande repercussão midiática, pressiona-se o Congresso Nacional e demais autoridades 

para que alguma providência seja adotada imediatamente, como se a nova lei aprovada fosse, 

milagrosamente, inibir e reduzir a criminalidade instantaneamente. 120 

Não há dúvidas de que as questões de política criminal são relegadas a um segundo 

plano e que perdem espaço para a crescente produção legislativa, baseada em discursos de 

emergência, o que demonstra que a norma incriminadora não mais representa o poder 

coercitivo estatal direcionado igualmente a toda a sociedade. Na prática, materializam-se os 

interesses de grupos hegemônicos que pressionam o poder público, prejudicando o núcleo 

principiológico do direito a tão duras penas, em prol de um punitivismo retrógrado. 121 

O sistema penal não pode ser estudado de maneira estritamente jurídica, sob pena de 

ser ineficaz e minimalista. Acreditar que o direito penal irá resolver todo o problema da 

violência é ingenuidade. A criminalidade é um fato complexo, que decorre de fatores 

biopsicossociais e deve ser abordada de forma interdisciplinar, devendo ser observada sob 

diversos ângulos e recorrendo a diferentes campos do saber. 122  

Em nosso ordenamento jurídico, a lei de crimes hediondos – Lei nº 8.072/90 – 

elaborada também sob a pressão popular e apelo midiático, seguida de outras na mesma linha, 
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como a que instituiu o regime disciplinar diferenciado – Lei nº 10.792 de 2003, que alterou a 

lei de execução penal – marcou o início da era da escuridão no sistema penal brasileiro, com 

base em uma ideologia do repressivismo saneador, como assevera Aury Lopes Jr. 123 

No entanto, o pensamento de que a repressão total vai resolver o problema é 

totalmente ilusório. Imolam-se direitos fundamentais em nome da incompetência estatal em 

sanar os problemas que realmente geram a violência. Prova disso é a própria lei de crimes 

hediondos, que suprimiu diversas garantias conquistadas construídas em favor do réu e do 

condenado e em nada se mostrou eficiente para a redução daqueles atos delituosos. Sobre a 

questão, reflete Aury Lopes Jr: 

[...] com o advento da lei dos crimes hediondos (e posteriores), houve a diminuição 

da prática dos delitos ali enumerados (latrocínio, extorsão mediante sequestro, 

estupro, tráfico de entorpecentes etc.)? A política de aumentar penas e endurecer o 

regime de cumprimento diminuiu as taxas de criminalidade urbana? Obviamente que 

não. A função de prevenção geral, desempenhada pela norma penal, é mínima ou 

inexistente. Tanto é assim que a cada dia ocorrem mais delitos de latrocínio, 

extorsão mediante sequestro (agora na sua versão relâmpago) e o tráfico de 

entorpecente cresce de forma alarmante, apenas para dar alguns poucos exemplos. 
124 

 

De igual modo, a redução da maioridade penal nada adiantará, de forma que a pena 

exerceria função meramente retributiva, porém isso não seria a novidade. A questão se 

agravará quando os adolescentes forem encarcerados, cumprirem penas em um ambiente 

superlotado e pernicioso, que não permite a ressocialização, mas sim instiga ainda mais a 

violência. Assim, qualquer expectativa de ressocialização desses jovens estaria fadada ao 

fracasso.  

 

3.3. A Proposta de emenda à Constituição nº 171/93 

No dia 1º de julho de 2015, a Câmara dos Deputados aprovou, em primeiro turno de 

votação, a proposta de emenda constitucional nº 171/1993, especificamente a emenda 

aglutinativa125 16, que altera a redação do artigo 228 da Constituição. A PEC visa a reduzir a 

idade de imputabilidade penal para os 16 anos nos casos de crimes hediondos, homicídio 

doloso e lesão corporal seguida de morte. Eis a redação: 
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Art. 1º Dê a seguinte redação ao artigo 228 da Constituição Federal: 

“Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas 

da legislação especial, ressalvados os maiores de 16 anos, observando-se o 

cumprimento da pena em estabelecimento separado dos maiores de 18 anos e 

menores inimputáveis, em casos de crime hediondos, homicídio doloso e lesão 

corporal seguida de morte. 

Art. 2º. A União, os Estados e o Distrito Federal criarão os estabelecimentos a que 

se refere o art. 1º desta Emenda à Constituição. 

Art. 3º. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 126 

 

Com efeito, há tempos em que a questão vem sendo intensamente debatida, nos mais 

diversos âmbitos da sociedade civil, especialmente quando são noticiados atos infracionais 

cometidos por adolescentes, que, diante da sua gravidade e repercussão, fazem aflorar o 

discurso em favor da punição dos infratores. 

Nesse cenário, foi apresentada a proposta de emenda constitucional nº 171 de 1993, 

de autoria do ex-deputado Benedito Domingos. Em seu texto originária, alterava a 

imputabilidade penal para os 16 anos, sem maiores distinções. Após longo processo 

legislativo, marcados por arquivamentos e sucessivos pedidos de desarquivamento, veio a ser 

rediscutida no meio político, como plataforma de algumas agremiações partidárias. 127 

Ocorre que, apenas um dia antes, em 30 de junho de 2015, a mesma Casa Legislativa 

rejeitou proposta substancialmente idêntica, cuja única diferença é que o texto recusado 

anteriormente previa a imputabilidade penal também em relação aos crimes de tortura, 

terrorismo, lesão corporal grave, roubo qualificado e, o mais absurdo, tráfico de drogas.  

Ante o exposto, percebe-se claramente que a proposta rejeitada engloba a que foi 

posteriormente aprovada, tão somente um dia depois. Verifica-se, então, a violação ao art. 60, 

§ 5º da Constituição Federal, o qual dispõe que “a matéria constante de proposta de emenda 

rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão 

legislativa”. 

Ora, a Câmara rejeitou o texto substitutivo128 proposto pela Comissão Especial e, sob 

o argumento de supressão dos crimes de tortura, terrorismo, lesão corporal grave, tráfico de 

                                                           
126 BRASIL. Projeto de Emenda Constitucional nº 171 de 1993. Emenda aglutinativa nº 16, de 1º de julho de 

2015.  Altera a redação do artigo 228 da Constituição Federal. Disponível em:  

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1356032&filename=EMA+16/2015

+%3D%3E+PEC+171/1993> . Acesso em: 18 nov. 2015, 20:15.  
127 Câmara dos Deputados. Projetos de lei e outras proposições. PEC 171/1993. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14493>. Acesso em: 18 nov. 

2015, 21:00. 
128 Nos termos do art. 118 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, emenda substitutiva é aquela 

“apresentada como sucedânea a parte de outra proposição, que propõe a substituição do texto de proposição 

principal por outro. Quando a emenda alterar, substancial ou formalmente, o conjunto da proposição, denomina-
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drogas e roubo qualificado, deliberou por realizar nova votação, em que a PEC foi aprovada. 

No entanto, tal supressão não desnatura o fato da Casa Legislativa também ter rejeitado as 

demais previsões que foram mantidas na posterior emenda aglutinativa. A emenda aprovada, 

portanto, apresenta a mesma matéria que a anteriormente rejeitada. Em sentido amplo, a 

matéria em questão é a redução da imputabilidade penal. Não sendo suficiente, em sentido 

estrito, a matéria constante da emenda aprovada já estava abrangida pela emenda substitutiva 

recusada.  

Sendo assim, o que se verifica, na verdade, é uma manobra do poder legislativo, 

especificamente do Deputado Eduardo Cunha, que articulou o texto da emenda aprovada, 

aglutinando matérias de emendas anteriores, a fim de fazer valer seus interesses políticos. 

Tendo em vista que o dispositivo constitucional refere-se ao próprio processamento 

da PEC, na medida em que veda a sua apresentação no presente caso, não se trata meramente 

de questão interna corporis ao Congresso Nacional, tampouco do exercício do poder 

discricionário do presente da Câmara.  

Pois bem. Além da flagrante inconstitucionalidade formal da PEC 171, a questão 

merece ser analisada mais profundamente, sobretudo em seu aspecto substancial.  

Primeiramente, como já exposto anteriormente, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente prevê sanções graves, como a medida de internação, que consiste em privação de 

liberdade. O senso comum olvida que um adolescente já pode ser responsabilidade a partir 

dos 12 anos. Por isso, é insustentável alegar a impunidade do adolescente. À respeito da 

questão, ironiza Paulo Rangel: 

Justificativa das mais falaciosas: os menores praticam crimes porque sabem que o 

ECA os protege, confiantes, inclusive, na impunidade que a Constituição lhes 

assegura. É como se dissessem que os menores, verdadeiros rábulas, conhecem bem 

a legislação e traçam seus planos de acordo com os dispositivos legais que os 

protegem. Logo, há de se acreditar que se uma lei for publicada, agravando a 

situação jurídica deles, eles vão largar o mundo do crime e se dedicar ao mundo 

empresarial, de negócios lícitos, ou quiçá procurar o ENEM para disputar um a vaga 

nas universidades, de preferência pública. Só a ironia para suportar tamanha 

desfaçatez e absurdo de argumento/justificativa. 129 

 

O ECA é considerado uma das mais avançadas legislações do mundo, e, se não deu 

certo, é porque o Estado não disponibilizou meios necessários para a sua completa efetivação. 

                                                                                                                                                                                     
se substitutivo; considera-se formal a alteração que vise exclusivamente ao aperfeiçoamento da técnica 

legislativa” 
129 RANGEL, Paulo. A redução da maioridade penal: avanço ou retrocesso social? A cor do sistema penal 

brasileiro. São Paulo: Atlas, 2015, p. 233. 

http://www2.camara.leg.br/glossario/s.html#Substitutivo
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A carência de instituições especializadas para o tratamento de adolescentes em conflito com a 

lei, sem dúvidas, dificulta a implementação do ECA, de forma que o jovem não pode ser 

responsabilizado pelo erro do Estado com o seu encarceramento. Se o Estado falhou no seu 

compromisso de reintegração social à criança e ao adolescente, não se justifica a adoção de 

providências mais severas em razão da falência estatal.  130 

Ademais, de nada adianta reduzir a maioridade penal com o fim de coibir a utilização 

de menores para a prática de crimes. A alegação é inconsistente, por presumir a impunidade 

do autor mediato do delito. Por outro lado, ignora-se outra circunstância clara – incentivar-se-

á a ingressão de jovens, cada vez mais cedo, na criminalidade. Caso seja reduzida a 

maioridade penal para os 16 anos, pela lógica do argumento, jovens mais novos ainda 

passarão a ser utilizados para tal finalidade. 131 

Outro argumento falacioso é o de que os jovens, a partir de 16 anos, possuem o 

direito ao voto, o que indica maturidade suficiente para compreender as suas atitudes e, assim, 

a eventual prática de ato criminoso. Ora, o adolescente de 16 anos já pode escolher os seus 

representantes, porém ele não é elegível e ninguém em plena consciência defende isso. Ele 

não é elegível para o cargo de Vereador, que exige a idade mínima de 18 anos, de Prefeito e 

Deputado Estadual ou Federal, cuja idade mínima é 21 anos, tampouco para o de Governador, 

que exige 30 anos completos e, menos ainda, para o de Senador ou de Presidente da 

República – somente com 35 anos. Por quê? Porque não tem maturidade. 132  

De igual maneira, se um jovem de 16 anos tivesse maturidade para ser 

responsabilizado criminalmente, ele deveria também ter maturidade para ter carteira nacional 

de habilitação e ter capacidade para exercer os atos da vida civil, tal como casar sem o 

consentimento dos pais. 133 

Não se trata de compreender ou não compreender suas atitudes. O que está em 

questão não é o discernimento, mas sim a maturidade. Certamente, hoje uma criança 

compreende situações da vida que, há anos atrás, não entenderia. Porém, a questão vai além 

                                                           
130 RANGEL, Paulo. Ob. cit., pp. 232 e 263. 
131 Consultor Jurídico. Sem Fundamentos. 171 é a PEC que reduz a maioridade penal e gera frustração de 

garantias. Disponível em <http://www.conjur.com.br/2015-jul-07/pec-171-reduz-maioridade-penal-gera-

frustracao-garantias#_ftn3> Acesso em: 20 nov. 2015, 21:20. 
132 RANGEL, Paulo. A redução da maioridade penal: avanço ou retrocesso social? A cor do sistema penal 

brasileiro. São Paulo: Atlas, 2015, p. 260. 
133 RANGEL, Paulo. Ob. cit., p. 261. 
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disso. Há de se observar se o adolescente tem desenvolvimento mental suficiente para poder 

manifestar suas vontades e seus impulsos. Certamente não tem. 

Por fim, ao analisar a proposta de emenda em voga, curioso observar a criação de um 

regime suis generis de imputabilidade, próprio para atender aos discursos de um desejo 

punitivista. Adotou-se a imputabilidade apenas para alguns crimes – os hediondos, homicídio 

doloso e lesão corporal grave. Isso significa que, na visão parlamentar, os adolescentes teriam 

discernimento e capacidade de autodeterminação apenas para alguns delitos. Assim, 

conseguiriam entender compreender o caráter ilícito de tais tipos penais, mas não poderiam 

ser imputáveis pelo roubo, extorsão, furto, o que constitui uma flagrante contradição. Não há 

capacidade intermediária para alguns fatos. Em verdade, o que se buscou foi a gravidade em 

abstrato de certos crimes para justificar a redução. 134 

Admitir a redução da idade de imputabilidade penal, portanto, é uma aberração 

jurídica. É meramente uma forma de conter os clamores sociais e obter legitimidade política. 

É aceitar um direito penal meramente simbólico, cuja função é a vingança social ou estatal, 

sem qualquer caráter preventivo. 

  

                                                           
134 Consultor Jurídico. Sem Fundamentos. 171 é a PEC que reduz a maioridade penal e gera frustração de 

garantias. Disponível em <http://www.conjur.com.br/2015-jul-07/pec-171-reduz-maioridade-penal-gera-

frustracao-garantias#_ftn3> Acesso em: 20 nov. 2015, 21:20. 



56 
 

 

CAPÍTULO IV – MEIOS ALTERNATIVOS 

 

4.1- O Princípio da intervenção mínima do Direito Penal  

A pena consiste na intervenção mais radical na liberdade do indivíduo que o 

ordenamento jurídico permite ao estado. Dessa maneira, entende-se que não se deve recorrer 

ao direito penal e a essa sanção extrema se existir a possibilidade de garantir uma proteção 

suficiente com outros instrumentos jurídicos não penais, de modo que a pena é vista como 

ultima ratio. 135 

O princípio da intervenção mínima pressupõe a subsidiariedade do direito penal, que 

só deve ser ministrado quando qualquer outro meio se revele ineficiente. Não se justifica 

aplicar um recurso mais grave quando se obtém o mesmo resultado através de outro mais 

suave. 136 

Hoje, o direito penal vem sendo banalizado e se afastando de suas funções principais, 

sobretudo a de prevenção, em oposição ao princípio da intervenção mínima, fenômeno esse 

que vem criando um direito penal simbólico. Sobre essa função simbólica, comenta Claus 

Roxin: 

Este termo é usado para caracterizar dispositivos penais que não geram, 

primariamente, efeitos protetivos concretos, mas que devem servir à manifestação de grupos 

políticos ou ideológicos através da declaração de determinados valores ou o repúdio a atitudes 

consideradas lesivas. Comumente, não se almeja mais do que acalmar os eleitores, dando-se, 

através de leis previsivelmente ineficazes, a impressão de que está fazendo algo para 

combater ações e situações indesejada. 137 

A influência da mídia e o público clamam pelo endurecimento das penas a fim de se 

alcançar a justiça e pressionam o Congresso Nacional a editar leis penais mais rigorosas. A 

proposição de emenda constitucional que tramita no Senado Federal visando a redução da 

idade penal é identificada como expressão de um Direito Penal Máximo em oposição ao 

discurso dos defensores do Estatuto da Criança e do Adolescente.  

                                                           
135 BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. 11 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007, pp. 84-

85. 
136 BATISTA, Nilo. Ob. cit., o. 86-87. 
137 Roxin, Claus. Estudos de direito penal . Tradução de Luís Greco.  Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 47. 
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No entanto, tais medidas teriam apenas caráter retributivo como uma forma de 

vingança social e estatal, o que é repudiado pelos direitos humanos e pelo próprio direito 

penal. A discussão foi reduzida a uma dimensão simbólica e falaciosa – a severidade como 

proteção social. 

Conforme já demonstrado, o Estatuto da Criança e do Adolescente não é permissivo. 

Pelo contrário, prevê medidas socioeducativas de internação que implicam em privação da 

liberdade e que se apresentam como um verdadeiro encarceramento. Em vez de 

estabelecimentos com propostas de integração específicas, há descaso, superlotação e até 

relatos de tortura, o que remonta à inquisição, época em que a prisão era o meio de 

asseguração a aplicação de penas cruéis.138 Mesmo assim, ainda se deseja reduzir a 

imputabilidade penal, o que se mostra totalmente desnecessário. 

O Direito Penal, fracassado em sua missão de prevenção da criminalidade, não pode 

ampliar os seus objetivos. Mister se faz a reconstituição de políticas sociais e criminais que 

atentem para as suas reais funções e para a sua aplicação legítima. 

 

4.2 – Políticas criminais necessárias 

O cárcere como pena principal comprova o fracasso histórico das instituições dos 

sistemas penais modernos diante de suas principais funções declaradas – conter e combater a 

criminalidade, ressocializar o condenado, defender interesses elementares da comunidade. 

Não obstante, sob a ótica de uma análise mais profunda, como assevera Alessandro 

Baratta, a instituição carcerária vem cumprido as suas reais funções com êxito. Segundo o 

autor, o encarceramento serve, antes de tudo, para diferenciar e administrar parte dos conflitos 

existentes na sociedade como “criminalidade”, como um problema relacionado às 

características pessoais dos indivíduos particularmente perigosos, o qual requer uma resposta 

técnica, ou seja, a pena ou o tratamento do desviado. Em segundo lugar, a instituição contribui 

para a produção e reprodução da delinquência de sua população recrutada, que corresponde às 

camadas excluídas e marginalizadas da sociedade. Por fim, a instituição carcerária 

                                                           
138 JESUS, Maurício Neves. Adolescente em conflito com a lei: prevenção e proteção integral. Campinas, SP: 
Servanda Editora, 2006, pp. 106 a 108. 
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considerada normais as relações de desigualdade existentes na sociedade, bem como  sua 

reprodução material e ideológica. 139 

Diante do incessante processo de transformação social, dos resultados decorrentes 

das propostas antigas ou atuais do direito penal, das revelações empíricas propiciadas pelo 

desempenho das instituições que integram o sistema penal, dos estudos da criminologia, 

emanam princípios e recomendações para a reforma da legislação criminal e dos órgãos 

encarregados de sua aplicação. Esse conjunto de princípios e orientações que visam aprimorar 

os resultados do direito penal é denominado de política criminal. 140 

A constatação do fracasso da pena privativa de liberdade em relação aos seus 

objetivos originários acarretou uma inversão. Nasceu uma política criminal moderna em favor 

da redução do âmbito de incidência do sistema penal, em oposição ao modelo repressivo. 141 

Ante a seletividade da definição e perseguição da criminalidade voltadas às classes 

subalternas, Baratta propõe quatro indicações estratégicas para uma política criminal das 

classes dominadas. Primeiramente, em uma sociedade desigual, essa política deve estruturar-

se como meio de transformação social e institucional, para a construção da igualdade, da 

democracia e de modos de vida comunitária e civil alternativos e mais humanos, em 

contraposição a uma política meramente penal, entendida esta como uma resposta à questão 

criminal restrita ao âmbito do poder punitivo do Estado. Em segundo lugar, considerando o 

direito penal como desigual, depreende-se dois movimentos – instituir a tutela penal em 

campos que afetem interesses essenciais para a vida, a saúde e o bem-estar da comunidade, 

confrontando, assim, a criminalidade econômica; e contrair ao máximo o sistema punitivo, 

observando que muitos dos códigos penais atuais, como o do Brasil, foram elaborados sob o 

prisma de um Estado autoritário, substituindo as sanções penais por formas de controle legal 

não estigmatizantes, como as sanções administrativas ou civis, incluindo a utilização de meios 

alternativos de socialização e privatização de conflitos, nos casos em que isso seja possível e 

oportuno. Em terceiro plano, partindo da premissa do fracasso histórico da prisão no que 

tange aos seus objetivos de controle da criminalidade e promoção da reinserção social do 

                                                           
139 BARATTA, Alessandro. Princípios do direito penal mínimo: para uma teoria dos direitos humanos como 

objeto e limite da lei penal. Tradução de Francisco Bissoli Filho. In: Revista “Doutrina Penal” nº 10-40, Buenos 

Aires, Argentina: Depalma, 1987, pp. 623-650. Disponível em: 

>http://danielafeli.dominiotemporario.com/doc/ALESSANDRO%20BARATTA%20Principios%20de%20direit

o%20penal%20minimo.pdf< Acesso em: 03 mar. 2016, 09:52. 
140 BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. 11 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007, pp. 34 a 

36. 
141 BATISTA, Nilo, ob. cit., p. 36. 
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condenado, bem como analisando os verdadeiros fins que ela tem atingindo, o autor pugna 

pela abolição da pena privativa de liberdade, em favor da implantação de substitutivos penais, 

da ampliação de formas de suspensão condicional da execução e do livramento condicional, 

dos regimes de semiliberdade, da reavaliação do trabalho carcerário e da abertura da prisão 

para a sociedade, mediante a colaboração dos órgãos locais. Por fim, tendo em vista às 

ideologias preocupantes desenvolvidas pela opinião pública, manipulada pela imprensa, em 

sustentação ao sistema e legitimação do atual sistema penal, Baratta propõe uma discussão 

cultural e ideológica a ser travada no seio da sociedade, a fim de se desenvolver uma 

consciência alternativa no campo do desvio e da criminalidade. 142 

Dessa maneira, os jovens em conflito com a lei não podem ser tratados como um 

caso perdido e serem simplesmente aprisionados, o que frustraria qualquer intenção 

reintegradora. Urge a necessidade de investir na real implementação de uma estrutura que 

permita a real efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente, com a criação, com a 

capacitação dos agentes responsáveis por sua execução. 

Os internatos da era da proteção integral deveriam ser um espaço privilegiado, em 

que fosse propiciada a ressocialização e o resgate da cidadania. Para Mário Volpi, “cada 

internato será uma unidade com denominação própria, estilo e proposta identificada pela 

equipe de professores, orientadores, profissionais das ciências humanas, trabalhadores sociais 

e dos adolescentes internos dela participante”. 143 

Mister se faz, portanto, a contratação e qualificação de profissionais que auxiliem na 

ressocialização dos adolescentes em conflitos com a lei, observando, sobretudo, o princípio da 

dignidade da pessoa humana e a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

Ao lado desse viés, deve-se investir em políticas públicas que permitam a redução 

das desigualdades e a ampla educação. Não há um projeto de lei, levado com a mesma 

seriedade que o em comento tratando de melhorias na educação do país, com o aumento do 

salários dos professores da rede pública, estabelecendo um plano de carreira seguro aos 

docentes. 144 A escola deve dispor de meios para proporcionar o desenvolvimento saudável 

das crianças. Além de transmitir o conhecimento, os colégios devem investir no esporte e em 

                                                           
142 BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à sociologia do direito 

penal. Tradução de Juarez Cirino dos Santos. 6º ed. Rio de Janeiro: Editora Revan: Instituto Carioca de 

Criminologia, 2011, pp. 200 a 205. 
143 VOLPI, Mário. O adolescente e o ato infracional. São Paulo: Cortez, 1997, p. 30. 
144 RANGEL, Paulo. A redução da maioridade penal: avanço ou retrocesso social? A cor do sistema penal 

brasileiro. São Paulo: Atlas, 2015, p. 240. 
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atividades complementares e interdisciplinares, que permitam a integração com a comunidade 

e com a família. 

 

4.3 – A Justiça Restaurativa 

A partir do reconhecimento das falhas do sistema punitivo, Rolim questiona:  

“E se, no final das contas, estivéssemos diante de um fenômeno mais amplo do que o 

simples mau funcionamento de um sistema punitivo? Se, em vez de reformas pragmáticas ou 

de aperfeiçoamentos tópicos, estivéssemos diante do desafio de reordenar a própria ideia de 

justiça criminal’? Seria possível imaginar uma justiça que estivesse apta a enfrentar o 

fenômeno moderno da criminalidade e que, ao mesmo tempo, produzisse a integração dos 

autores à sociedade? Seria possível imaginar uma justiça que, atuando para além daquilo que 

se convencionou chamar de ‘prática restaurativa’, trouxesse mais satisfação às vítimas e às 

comunidades? Os defensores da Justiça Restaurativa acreditam que sim” 145 

O modelo restaurativo surge em detrimento à justiça criminal, indicando soluções às 

principais falhas e ineficiências deste, alterando o foco e as soluções. Dentre os seus valores, 

estão a buscar por uma justiça mais participativa, a garantia dos direitos humanos e a 

universalização dos direitos políticos, sociais, culturais e ambientais. 146 

A justiça restaurativa, apesar de um pouco mais de vinte anos de experiências e 

debates, não possui uma definição exata. O mais coerente, diante a sua grande diversidade de 

orientações, práticas e finalidades, é considerá-la como um “modelo eclodido”. 147 

As mesmas dificuldades e complexidade observadas ao se tentar conceituar a justiça 

restaurativa também atingem os objetivos deste modelo, direcionados à conciliação e 

reconciliação entre as partes, à resolução do conflito, à reconstrução dos laços rompidos pelo 

                                                           
145 ROLIM, MARCOS. A síndrome da rainha vermelha: policiamento e segurança pública no século XXI. Rio 

de Janeiro: Zahar; Oxford, Inglaterra: University of Oxford Centre for Brazilian Studied, 2006, p. 236. 
146 MELO, Eduardo Rezende; EDNIR, Madza;  YAZBEC, Vania Curi. Justiça Restaurativa e Comunitária em 

São Caetano do Sul: aprendendo com os conflitos a respeitar e promover cidadania. São Paulo, 2008, p. 12. 

Disponível em: 

<http://www.tjsp.jus.br/Download/CoordenadoriaInfanciaJuventude/JusticaRestaurativa/SaoCaetanoSul/Publica

coes/jr_sao-caetano_090209_bx.pdf> Acesso em: 12 mar. 2016, 22:00. 
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crime, à prevenção da reincidência e à responsabilização148, dentre outros, sem que estes 

objetivos, necessariamente, sejam alcançados ou buscados simultaneamente em um único 

procedimento restaurativo. 

Esse novo modelo exige que os envolvidos no fato delituoso abandonem a 

passividade e assumam posições ativas nos debates e tomada de decisões sobre o que deve ser 

feito em relação ao acontecimento. O objetivo é travar um diálogo entre autor e vítima, no 

qual esta expresse seu sofrimento e aquele se conscientize do dano causado. 149 

Os procedimentos da justiça restaurativa exigem que as partes exponham os seus 

sentimentos, angústias e temores, bem como suas expectativas. Cada uma delas deverá ser tão 

verdadeira quanto possível, o que é essencial para o sucesso do procedimento restaurativo. O 

devido resultado só pode ser obtido em razão da voluntariedade de todo o empreendimento, 

de modo que as partes não podem ser obrigadas a aceita-lo. 150 

O procedimento restaurativo pressupõe que todo dano causado rompe o equilíbrio 

das relações sociais em determinada comunidade, o que produz várias situações indesejáveis. 

De imediato, percebe-se o sofrimento da vítima, porém os danos produzidos pela ação do 

infrator não se limitam a isso. A comunidade local também é atingida, já que a garantia de 

uma convivência pacífica ou de respeito e consideração entre todos foi atacada diretamente. O 

que é menos óbvio é que o infrator também irá experimentar os danos decorrentes de sua 

própria ação, na medida em que será estigmatizado pelos demais. 151 

Enquanto em um sistema retributivo o que se espera do autor do fato é que ele 

suporte uma punição, para a justiça restaurativa o que importa é que ele procure reparar a 

vítima e restaurar a relação social rompida. Para tanto, deverá ser analisada o contexto 

vivenciado pelo infrator e os motivos que antecederam e influenciaram a sua atitude. Dessa 

maneira, paralelamente aos esforços que o ofensor terá que fazer para reparar o seu erro, bem 

como o dano causado, incumbe à sociedade propiciar-lhe condições adequadas para que ele 
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possa superar as suas deficiências, como, por exemplo, déficit educacional ou psicológico, 

condições de pobreza ou abandono. 152 

No Brasil, a Justiça Restaurativa é amparada legalmente pela Constituição Federal, 

em seu art. 98, I e pela Lei nº 9.099/95, os quais estabeleceram a possibilidade de conciliação 

e transação nos casos de infrações penais de menor potencial ofensivo. A Lei em referência 

regula os Juizados Especiais Cíveis e Criminais na medida em que dispõe sobre o 

procedimento de conciliação e julgamento em tais infrações, admitindo o uso da composição 

civil (art. 74), da transação penal (art. 76) e da suspensão condicional do processo (art. 89), o 

que tornou viável a implantação do procedimento restaurativo. A Lei nº 10.741/03 (Estatuto 

do Idoso), por sua vez, em seu art. 94, também admitiu a aplicação do procedimento dos 

Juizado.  

Porém é no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente que o  procedimento 

será analisado. Considerando o caráter pedagógico das medidas socioeducativas e o princípio 

da proteção integral, a prática restaurativa em muito se coaduna com o direito menorista.  

Em São Caetano do Sul/SP e em Porto Alegre/RJ, já há a adoção desse método nas 

Varas de Infância e da Juventude e em Brasília, o procedimento é utilizado no âmbito da 

competência do Juizado Especial Criminal. 153  Tais projetos foram implantados no ano de 

2005, com o financiamento da Secretaria de Reforma do Judiciário e do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. 154 

O projeto de São Caetano do Sul representa uma tentativa de construção de um 

modelo socialmente democrático, caracterizado por um grande envolvimento comunitário. 

Objetivando a busca de promoção de responsabilidade ativa e cidadão das comunidades e 

escolas, programa desenvolveu uma parceria entre justiça e educação para a construção de 

espaços de resolução de conflitos no âmbito escolar, comunitário e forense. 155 

Inicialmente, o foco era nas escolas e nos adolescentes transgressores. A intenção era 

resolver o conflito no próprio ambiente escolar, evitando o encaminhamento ao Poder 

                                                           
152 ROLIM, MARCOS. Ob. cit., pp. 244. 
153 PALLAMOLLA, Raffaella da Porciuncula. Justiça restaurativa: da teoria à prática. São Paulo: IBCCRIM, 

2009,p. 121 (Monografias, 52). 
154 MELO, Eduardo Rezende; EDNIR, Madza;  YAZBEC, Vania Curi. Justiça Restaurativa e Comunitária em 

São Caetano do Sul: aprendendo com os conflitos a respeitar e promover cidadania. São Paulo, 2008, p. 12. 

Disponível em: 

<http://www.tjsp.jus.br/Download/CoordenadoriaInfanciaJuventude/JusticaRestaurativa/SaoCaetanoSul/Publica

coes/jr_sao-caetano_090209_bx.pdf> Acesso em: 12 mar. 2016, 22:00.  
155 MELO, Eduardo Rezende; EDNIR, Madza;  YAZBEC, Vania Curi. Ob. cit., p. 12. 
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Judiciário, já que grande parte dos boletins de ocorrência recebidos provinha de colégios. Já 

os atos infracionais não relacionados à vivência escolar eram resolvidos por meio dos círculos 

restaurativos, cuja dinâmica, em geral, se desenvolve em três etapas. A primeira delas é a 

compreensão mútua, em que as partes passam a se perceber como semelhantes. A segunda é a 

de luto e transformação, na qual as escolhas e responsabilidades relacionadas ao ato da 

transgressão são reconhecidas. Por último, há um acordo, em que os participantes deverão 

desenvolver ações que reparem, restaurem e reintegrem. Ante o sucesso do programa, o 

projeto foi estendido ao âmbito familiar e da vizinhança. 156 

Já em Porto Alegre, o programa, denominado de “Projeto justiça para o século XXI” 

é desenvolvido perante a 3ª Vara Regional do Juizado da Infância e da Juventude, responsável 

pela execução das medidas socioeducativas. O método utilizado também é o de círculos 

restaurativos. 157 

O modelo restaurativo é aplicado em dois momentos durante o processo. 

Primeiramente, é realizada uma audiência judicial em conjunto com entidades parceiras, 

momento em que o jovem é encaminhado para a Central de Práticas Restaurativas – CPR. 

Geralmente, isso ocorre antes de qualquer definição sobre a medida socioeducativo que 

eventualmente será aplicada. Assim, se tal prática restaurativa for suficiente para solucionar a 

questão, prescinde-se da medida socioeducativa. Caso contrário, o modelo restaurativo será 

aplicado de forma complementar ao processo tradicional, seja na fase de conhecimento, seja 

na fase executória. 158 

A peculiaridade do programa gaúcho consiste na aplicação do método restaurativo na 

fase de aplicação da medida socioeducativa, em conjunto com instituições e profissionais 

especializados, visando a qualificação de sua execução, com a atribuição de um novo sentido 

às proposições do atendimento socioeducativo.159 

Percebe-se, pois, que o modelo de justiça restaurativa adequa-se aos princípios 

estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial o da proteção integral. 

O método objetiva, sobretudo, ressocializar o infrator, bem como propiciar a reparação do 

                                                           
156 MELO, Eduardo Rezende; EDNIR, Madza;  YAZBEC, Vania Curi. Ob. cit., p. 13. 
157 PALLAMOLLA, Raffaella da Porciuncula. Justiça restaurativa: da teoria à prática. São Paulo: IBCCRIM, 

2009,p. 122 (Monografias, 52). 
158 PALLAMOLLA, Raffaella da Porciuncula. Ob. cit., pp. 122-123. 
159 PALLAMOLLA, Raffaella da Porciuncula. Ob. cit., p. 123. 
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dano, contribuindo para o resgate da cidadania, sem atingir os direitos individuais e coletivos 

dos envolvidos.  

O seu objetivo reintegrador contrapõe-se às execuções de medidas privativas de 

liberdade, as quais, na prática, têm caráter predominantemente retributivo. Deve-se atentar à 

condição peculiar dos adolescentes de seres em desenvolvimento, de modo a assegurar e 

promover seus direitos fundamentais. 

A aplicação do modelo restaurativo no âmbito do processo juvenil aparece, portanto, 

como alternativa às práticas executórias tradicionais das medidas socioeducativas. 

Finalmente, o método parece eficaz para se alcançar os objetivos estabelecidos pelo Estatuto 

da Criança e do Adolescente, tais como a ressocialização e reintegração do adolescente 

transgressor à comunidade, em observância ao princípio da proteção integral e aos direitos 

fundamentais.  
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CONCLUSÃO 

 

O estudo do comportamento antissocial na infância e na adolescência e das medidas 

estatais mais adequadas para resolvê-lo não pode ser indiferente ao fato de que os jovens entre 

doze e dezoito anos, destinatários das medidas socioeducativas, possuem uma condição 

peculiar, como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente reconhece, qual seja, a de 

pessoa em desenvolvimento. 

Esses pequenos cidadãos enfrentam o obstáculo da autoafirmação da própria 

identidade e, assim, não possuem maturidade o suficiente para manifestar suas vontades e 

impulsos. Não se trata meramente de compreender ou não suas atitudes, mas sim de ser 

maduro o suficiente para controlar suas emoções.  

Assim, se são seres em desenvolvimento, não podem ser considerados como casos 

perdidos, tampouco serem abandonados em uma prisão que não cumpre a sua função de 

ressocialização. Urge a necessidade de se investir na real reintegração desses jovens na 

comunidade, com a aplicação das medidas necessárias e em consonância com o princípio da 

proteção integral estabelecido pelo Estatuto.  

Nestas reflexões finais, serão expostas as considerações tratadas em cada capítulo 

que compõe esse estudo.  

A trajetória da proteção jurídica conferida à criança e ao adolescente é marcada pelo 

assistencialismo. Nas primeiras décadas do Império, a legislação referente à infância era 

baseada na ideologia cristã. Eram estabelecidas alianças entre a Igreja e o governo, na medida 

em que este subsidiava os projetos de caridade. A legislação era um reflexo dessa associação 

política. Foram editados diversos decretos de cunho assistencialista e caritativo, com vistas ao 

recolhimento de crianças expostas, lideradas pela iniciativa privada religiosa.  

O assistencialismo, no entanto, não se mostrou suficiente para a resolução da 

infância desassistida. Seu alcance era limitado ao recolhimento de crianças expostas e não 

havia políticas voltas à inclusão dos desamparados.  

Em 1927, foi editada a primeira legislação específica para infância, em um cenário 

marcado por intensas transformações políticas e socioeconômicas, sobretudo em razão da 

abolição da escravatura e a consequente dificuldade de se restaurar o trabalho livre. O Brasil 
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firmava-se como uma nação independente em busca de uma identidade nacional e a intenção 

era transformar o país em uma nação culta, moderna e civilizada, assim como as civilizações 

estampados nas principais cidades europeias e norte-americanas. 

Nesse contexto, a criança passou a ser vista como o futuro da sociedade. A primeira 

impressão é de que os discursos eram voltados à defesa incondicional da criança. Contudo, 

uma análise profunda evidencia uma dicotomia entre a defesa dos pequenos seres e a defesa 

da sociedade contra esse grupo, que se torna uma ameaça à ordem pública, por perturbar a 

tranquilidade e a segurança pública.  

Dessa forma, percebe-se que o comportamento protecionista do Código Mello 

Mattos refletia os ideais de médicos higienistas e juristas da época, preocupados em sanear os 

espaços urbanos. Constrói-se, a imagem, então, do jovem abandonado como o menor 

delinquente, responsável pela desordem e ameaçador do futuro da nação, o qual passa a ser 

visto como um dos inimigos da sociedade. 

É da época do Código de 1929 que se inicia a estigmatização do termo menor. O 

diploma legal alcançava apenas os jovens de baixa renda, que estivessem abandonados, em 

conflito com a lei ou em situação de risco social. Dessa maneira, as crianças e adolescentes 

foram reduzidas à condição de objetos, por meio de um processo de coisificação. O conceito 

de menor incorporou um juízo de valor pejorativo, atrelado a uma redução da condição 

humana, o que prevalece até os dias atuais. 

Verifica-se, desde então, o delineamento de duas infâncias distintas uma da outra. A 

primeira, relacionada à ideia de menor, composta por crianças pobres, que circulavam 

livremente pela cidade, que eram abandonadas e, por vezes, resvalavam pela delinquência. Já 

a segunda, associada ao conceito de criança, a qual estava inserida em uma instituição 

familiar e escolar e, assim, não precisaria de atenção especial por parte do estado. 160 

A partir de então, já se percebe uma política legislativa baseada na origem social da 

criança. A partir dos 14 anos, o adolescente já estava submetido a processo especial de 

punição, o qual poderia acarretar em sua internação. Ocorre que havia uma contradição clara 

                                                           
160 BULCÃO, Irene. A Produção de Infâncias Desiguais: uma viagem na gênese dos conceitos “criança” e 
“menor”. In: Nascimento, Maria Lívia do (org.). PIVETES. A produção de infâncias desiguais. Niterói: Intertexto, 
2002, cap. IV, pp. 69-70. 
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na lei. O menor abandonado era internado por ter cometido o delito, porém a sua condição de 

vítima em função do abandono funcionava como uma circunstância agravante da pena.  

Nota-se, portanto, que não era qualquer adolescente que poderia ser submetido a essa 

pena, mas sim a clássica figura do menor infrator, já que o jovem era punido em função de 

suas condições pessoais. 

Esse primeiro código menorista solidificou a atuação dos juizados e demonstrou a 

importância de que o problema da juventude abandonada necessitava, além de uma lei, de 

atenção social e políticas específicas. À época, foram criadas instituições especializadas para 

sistematizar a atuação estatal, como o Serviço de Assistência ao Menor - SAM - e a Fundação 

Nacional do Bem-estar do Menor- FUNABEM – que deveria executar a Política Nacional do 

Bem-estar – PNBEM. No entanto, o bem-estar proclamado não foi recebido pelas crianças, de 

forma que a repressão aumentou ainda mais, sendo a história dessas instituições marcadas por 

fugas e rebeliões. 

Diante dos últimos acontecimentos e a necessidade da criação de uma nova 

legislação voltada ao tratamento da juventude, em 1979, foi publicado o Novo Código de 

Menores. O diploma legal foi baseou-se na doutrina da situação irregular, em substituição à 

tradicional classificação do menor abandonado e delinquente. Ademais, foi marcado por uma 

grande afronta aos direitos fundamentais dos jovens submetidos ao aparato judicial. A 

verdade material era sobreposta aos direitos da pessoa humana, sendo o adolescente mero 

objeto da análise investigatória. 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 227, incorporou ao ordenamento jurídico 

os princípios fundantes da proteção integral, que veio a ser desenvolvida no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, em substituição ao modelo da situação irregular prevista no Código 

de 1979. Pela letra do texto constitucional, os direitos da criança e do adolescente passaram a 

ser prioridade absoluta da família, da sociedade e do Estado.  

O Estatuto, ao adotar a teoria da proteção integral, visa a afirmar a nova legislação 

não como um instrumento de repressão aos jovens abandonados, mas como um conjunto de 

direitos a serem assegurados com absoluta prioridade às crianças, sem discriminações ou 

privilégios.    

Enquanto os códigos de 1927 e 1979 traziam o conceito de menor associado a um 

juízo de valor pejorativo, o legislador, desta vez, tentou substituir a categoria do menor pela 
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criança e pelo adolescente. Ao passo, que nas leis anteriores, os menores constituíam uma 

classe diminuída e violentadora, no Estatuto, esses jovens passam a ser tratados como sujeitos 

de direitos. 

Ocorre que a falta de estrutura e capacitação das entidades e profissionais aplicadores 

do ECA impediram a sua implantação e a efetivação de sua real função – conferir proteção 

integral à criança e ao adolescente. 

A partir de uma análise histórica, já se percebe quem, de fato, é o adolescente 

infrator, o qual integra a categoria do menor. O sistema penal é de exclusão e segregação 

social e tem enraizado em si um racismo institucional, na medida em que seleciona uma 

parcela da população para ser submetida à sua coação. 

A criminalização, que é o fenômeno da seleção penalizante, ocorre com base em 

estereótipos e preconceitos que estão inseridos no imaginário coletivo. A atividade é 

influenciada, ainda, pelo poder de outras instituições, como as de comunicação social e 

política. Há uma busca pela verdadeira criminalidade, principalmente naquelas camadas 

sociais mais baixas, em que é normal esperá-la.  

Como a capacidade operacional das agências executivas é escassa, a impunidade é 

sempre a regra e a criminalização secundária, a exceção, razão pela qual os meios 

informativos têm sempre tem material para os seus empreendimentos – a divulgação de 

crimes bárbaros e a reivindicação contra a impunidade. 

A imprensa, ao escolher um fato criminoso que entende ser mais relevante, comenta-

o detalhadamente, julga os atores do crime, olvida da presunção de inocência, ao passo que o 

público clama pela condenação como forma de justiça. Em uma via de mão dupla, o meio de 

comunicação divulga a opinião pública por ele mesmo manipulada, sempre a favor de 

punições mais rigorosas. 

O senso comum, atraído e manipulado pela espetacularização da mídia, sente-se 

capacitado para abordar questões de direito penal, processual penal e política criminal. Requer 

a adoção de medidas mais severas de combate à criminalidade, como a redução da maioridade 

penal, porém pouco eficientes. O poder público é pressionado a reproduzir a vontade popular 

e oferecer uma resposta imediata à sociedade, o que, muitas vezes, leva à elaboração de leis 

em total arrepio aos direitos constitucionais. 
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Trata-se da priorização de um direito penal de emergência, enquanto as políticas 

sociais e criminais são relegadas a um segundo plano e perdem espaço para o excesso de 

produção legislativa. 

É nesse contexto que se insere a Proposta de Emenda Constitucional nº 171 de 1993, 

que objetiva estipular a idade penal mínima de 16 anos aos crimes hediondos, homicídio 

doloso e lesão corporal seguida de morte. Acontece que a proposta é totalmente inoportuna e 

a sua finalidade é desnecessária e ineficaz. 

Conforme analisado, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê sanções graves 

aos adolescentes maiores de 12 anos, como a internação, que consiste em medida privativa de 

liberdade, o que é esquecido pelo senso comum. No entanto, o Estado deve disponibilizar 

meios necessários para a sua completa implantação, capacitando as instituições e os 

profissionais responsáveis por sua aplicação. 

Os argumentos sustentados pelo senso comum são completamente supérfluos e 

inconsistentes.  

Não há que se sustentar a redução da maioridade penal com o fim de coibir a 

utilização de menores de 18 anos para a prática de crimes, alegação que presume a 

impunidade do autor mediato do delito. Ignora-se, ainda, outra circunstância clara, que é o 

incentivo à ingressão de jovens cada vez mais cedo na criminalidade.  

Não se deve alegar que os adolescentes possuem discernimento de seus atos, pois se 

trata, em verdade, de uma questão de maturidade. Sem dúvidas, um adolescente não tem 

desenvolvimento mental suficiente para controlar suas vontades e impulsos. 

Dessa maneira, admitir a redução da idade penal é meramente uma forma de se 

conter as reivindicações sociais e de se alcançar legitimidade política. É a aceitação de um 

direito penal meramente simbólico, cuja real função é a vingança social ou estatal, meramente 

retributiva, o que frustra qualquer intenção preventiva ou ressocializadora.  

Deve-se investir na contratação e na qualificação de profissionais e instituições que 

auxiliem na ressocialização dos adolescentes transgressores para com a sociedade e no resgate 

da cidadania, em observância à dignidade da pessoa humana e à condição especial de pessoa 

em desenvolvimento.  
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Nesse sentido, a justiça restaurativa aparece como alternativa às práticas executórias 

tradicionais das medidas socioeducativas, uma vez que prima pela garantia dos direitos 

fundamentais e pela integração social, em consonância com os princípios fundantes do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial o da proteção integral.  

Reduzir a idade penal, portanto, é uma solução meramente simbólica, discriminadora 

e ineficaz, cuja real função e meramente retributiva.  A problemática deve ser trabalhada de 

maneira interdisciplinar, com a responsabilização e participação da família, da sociedade e do 

Estado. 
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