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RESUMO 

 

O presente ensaio tem por objetivo perscrutar a evolução histórica do tratamento 

dado às crianças e adolescentes quando deparados ao ato infracional cometido por 

estes. A análise dos critérios adotados internacionalmente à Proteção Integral 

confronta radicalmente com a avidez de parte da sociedade que sustenta ser 

determinante a criminalização do jovem menor de dezoito anos de idade. A 

reprovabilidade dos atos antijurídicos puníveis penalmente a todo cidadão merece 

discussão mais aprofundada em relação à juventude, pois o ordenamento jurídico 

não confabula ou apazigua tais condutas. Estabelecido pelo Estatuto da Criança e 

Adolescente (Lei 8.069 de 13/07/1990) quando descritas como crime ou 

contravenção penal são aplicadas as medidas socioeducativas, teoricamente 

eficazes, porém não se mostra eficiente com a prática. Os debates deste estudo 

apresentará não ser exclusivamente o Estado responsável pelo amparo ao jovem, 

cuja negligência leva ao cometimento delituoso, ferindo todos os princípios 

estabelecidos na Constituição Federal como cláusulas pétreas.  

Palavras-chave: Ato Infracional. Adolescentes. Inconstitucionalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present essay aims at examining the historical evolution of the treatment given 

to children and adolescents when faced with the infraction committed by them. The 

analysis of the internationally adopted criteria for Integral Protection confronts 

radically with the greed of part of the society that sustains to be determinant the 

criminalization of the young person less than eighteen years of age. The 

reproachability of criminal acts that are criminally punishable by every citizen 

deserves further discussion in relation to the youth, since the legal system does not 

confuse or appease such conduct. Established by the Statute of the Child and 

Adolescent (Law 8.069 of July 13, 1990) when described as Crime or criminal 

contravention are applied socio-educational measures, theoretically effective, but 

does not prove effective with practice. The debates in this study will not only be the 

State responsible for the protection of the young, whose negligence leads to the 

commission of crimes, violating all the principles established in the Federal 

Constitution as stony clauses. 

Keywords: Infractionary Act. Adolescents. Unconstitutionality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Antes de adentrarmos ao tema deste trabalho, façamos uma breve reflexão 

ao conceito de família. Numa linguagem figurada, família é o conjunto de pessoas 

unidas por convicções, interesses ou origens comuns, ou o conjunto de pessoas, em geral 

ligadas por laços de parentesco, que vivem sob o mesmo teto, ou ainda, pessoas do 

mesmo sangue ou não, ligadas entre si por casamento, filiação, ou mesmo adoção; 

parentes ou parentela. (MICHAELIS, Dic.). A razão da conceituação que pode ser 

encontrada das mais variadas definições denota a ideia por ligação de pessoas que 

se integram numa comunidade, afinidade ou pelos institutos jurídicos. Para a Lei 

Suprema que reserva capítulo especial Da Família, Da Criança, do Adolescente, do 

Jovem e do Idoso, não podemos olvidar ser a família base da sociedade, cujo dever 

de proteção às crianças, aos adolescentes e ao jovem, não pode ser atribuído tão 

somente ao Estado, mas tem sim haver a integração da sociedade como 

assegurado o dever com absoluta prioridade, ao direito a saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão 

(Constituição Federal do Brasil, 1988).  

 

A reserva feita em prolusão à família encontra caminho para indagarmos 

uma realidade não inovadora que subsiste de forma paradoxal quanto a ânsia para 

imputação penal aos menores de dezoito anos. Destarte, a família é o berço, o 

nascedouro, a criação e o exemplo, poderíamos dizer sobre educação, bem-estar e 

amparo, mas há na maioria da população enquanto pobre, desprovida por qualquer 

forma de garantir a sobrevida ou o dia seguinte, quem dirá olhar um futuro próspero. 

Jovens adolescentes grávidas, crianças abandonadas, famílias destroçadas pela 

vida de crime dos pais será o exemplo, acesso às drogas, mídias de violência e 

pornografia sem pudor ou restrições, discriminação, violência e exploração sexual e 

ainda, a convocação de crianças e adolescentes na vida do crime ou de práticas 

marginas, seja para a satisfação dos anseios em que o consumo capitalista 

globalizado neoliberal se impõe, seja para evitar a própria morte ou de ente familiar, 

seja para acessar as drogas para o vício ou com o próprio abuso na família ou 

comunidade. Fato que estes menores estão a mercê de um sistema ao qual não há 



10 
 
alternativa, em regra sem o pleno discernimento da gravidade dos atos, pois estão 

diante das mais variadas formas de violência e atrocidades, perdidos e sem rumo 

são completamente vulneráveis. 

 

Nesse estudo será descarnada a vereda das medidas protetivas e o estigma 

das medidas educativas que se fundem ao final diante do iminente risco dos direitos 

e obrigações expostos na Lei 8.069 de 13/07/1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), ao passo que emerge numa pesquisa de interfaces políticas, sociais, 

econômicas e culturais.  

 

O questionamento que devemos fazer será de qual proposição se interpela 

para que haja rigor punitivo e privação de liberdade às crianças e adolescentes? 

Quais as contradições e repercussões na vida social dos jovens se penalmente lhe 

forem imputadas? Como o sistema penitenciário se eclodirá? 

 

Diante de uma sociedade atualmente individualista e intolerante, imagina-se 

que a melhor forma de segurança é afastar os malefícios cotidianos, estando longe 

de sua pele e de rápida opinião sobre tudo, os mais privilegiados preferem o não 

envolvimento, inclusive com a história do povo brasileiro, mas ora! Nosso País na 

realidade não se caracteriza por povo pacífico e cordial, sempre houve luta e 

derramamento de sangue, chacinas, torturas, repressão, vingança e golpes. A forma 

de apaziguar tais situações foram econômicas e raras políticas, ressalvando-se 

quanto aos interesses políticos. Ir às compras está no âmago para a passagem de 

um momento terrível ou de satisfação própria.  

 

Assim, para muitos o intuito é tocar num ponto para a punição rigorosa e 

severa onde ainda em termos não existe e acreditam ser esse o caminho para sua 

segurança, como de fato não lhes interessa o empenho nas interrelações sociais e 

comunitárias, a solidariedade, cooperação, igualdade e assistência. Nesse estudo 

será analisado se a redução da maioridade penal trará benefício para a sociedade. 

 

                                            
“A expressão maior desse consumo desenfreado foi a frase do Presidente americano George W. 
Bush quando do atentado ás Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001, depois da morte de 
milhares de pessoas, convocando os americanos a superar o trauma e a voltar à normalidade. Disse 
ele: Voltem às Compras.”. (RANGEL, 2015. pg. 46). 
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2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO INFANTOJUVENIL 

 

Os pilares da Revolução Francesa ganharam destaque aos direitos 

individuais do homem, tido como universais, culminando na Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão, com o prisma do “Olho da Providência” que representa a 

homologação divina às normas. Do original de 1789, em seu artigo primeiro dizia 

que os homens nascem e são livres..., posteriormente servindo de base para a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos adotada e proclamada pela resolução 

217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10/12/1948, sendo um dos 

mais notáveis documentos, que garantiram aos cidadãos, inclusas também as 

crianças, o direito a vida e a liberdade, tendo sido ratificada pelo Brasil. Destaca-se o 

artigo primeiro: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 

São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito 

de fraternidade”; artigo dezesseis, inciso três: “A família é o núcleo natural e fundamental 

da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado”; artigo vinte e cinco, 

inciso dois: “A maternidade e a infância tem direito a cuidados e assistência especiais. 

Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção 

social”. 

 

Tais institutos preocupavam-se ao tratamento dado aos homens 

indistintamente, tidos como seres humanos e assegurando-os à liberdade, pois a 

época do escravismo os preços dos escravos modificavam-se conforme as 

condições físicas, habilidades, sexo, a idade e procedência. Além da liberdade, 

podemos extrair o espírito de fraternidade e dever do Estado e da sociedade para 

com a família, a maternidade, a integração e a proteção social de crianças sem 

discriminá-las. 

 

Senão curiosa é a homologação divina pelo chamado “Olho da Providência”, 

na Bíblia Sagrada demonstra na passagem que alguns traziam crianças a Jesus para 

que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou 

indignado e lhes disse: “Deixem vir a mim as crianças, não a impeçam; pois o Reino de 

Deus pertence aos que são semelhantes a elas”. (Marcos 10:13-14). O propósito é 

justamente em relação a pureza da criança, cuja quebra de paradigma está ao 

tratamento dado a ela como se adulta fosse. 
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A Declaração dos Direitos da Criança, inspirada na Declaração de Genebra 

aprovada em 16/09/1924 pela Assembleia da Liga das Nações (ONU), sendo o 

Brasil como um dos signatários, consistiu em dez princípios que garantem:  

 

Todas as crianças, absolutamente sem qualquer exceção e sem distinção 
ou discriminação, serão credoras dos diretos pela Declaração, defendidos; 
que gozarão proteção especial e ser-lhe-ão proporcionadas oportunidades e 
facilidades, por lei e por outros meios, a fim de lhe facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, de forma sadia e 
normal e em condições de liberdade e dignidade; que após o nascimento, 
terão direito a um nome e uma nacionalidade que lhes serão 
proporcionados cuidados e proteção especial, inclusive pré e pós-natais, 
além de alimentação, habitação, recreação e assistência médicas 
adequadas; que, acaso forem incapacitadas física, mental ou socialmente 
será proporcionados o tratamento, a educação e os cuidados especiais, 
exigidos pela sua condição peculiar, que deverão ser criadas num ambiente 
de afeto e segurança, e, sempre que possível sob os cuidados e 
responsabilidade dos pais; que deverão receber educação; que ficarão 
entre os primeiros a receber proteção e socorro; que receberão proteção 
contra todas as formas de negligência crueldade e exploração, e por fim, 
que usufruirão de proteção contra todos os atos que possam acarretar 
discriminação racial, religiosa ou de qualquer outra natureza. 

 

 O Encontro Mundial de Cúpula pela Criança foi realizado na sede da 

Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque, no dia 30/09/1990, tendo como 

produto a Declaração Mundial sobre a Sobrevivência, a Proteção e o 

Desenvolvimento das Crianças. Dentre os propósitos estabelecidos, destacam-se:  

 

Criar meios para a realização do atendimento pré-natal e para a redução da 
mortalidade infantil, fornecendo água limpa a todas as comunidades, para 
todas as crianças, assim como o acesso universal ao saneamento básico; 
tomar medidas para a erradicação da fome, da desnutrição e da inanição; 
fomentar o planejamento familiar, apoiando e colocando à disposição 
subsídios para auxiliar os pais na difícil tarefa de educar; criar programas de 
redução do analfabetismo e de educação profissionalizante, e finalmente, 
proteger a criança do sofrimento carreado pela guerra.  

 

 Vemos que cada período da nossa história, enfrentamos drasticamente as 

intempéries, quando do escravismo, das guerras, da fome, da desnutrição, da 

mortalidade, da falta de fornecimento de água limpa e saneamento básico e ao 

compromisso para subsidiar a família na difícil missão de educar. Para um breve 

relato atualmente, as pessoas estão mais distantes uma das outras, e sim reflete 

nas famílias cada vez mais, com pouco diálogo; com estudo dos filhos em período 

integral; quando ainda vemos crianças ou adolescentes cuidando de crianças 

durante o período de trabalho da mãe e do pai, e claro não tem o mesmo 
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discernimento de um adulto com noções de perigo que se encontra na própria casa, 

com isso por algumas vezes vemos trágicos acidentes em noticiários. 

 

 Notadamente, um dos projetos mais importantes feito pelo Oitavo Congresso 

com colaboração pelo Centro Árabe de Capacitação e de Estudos de Segurança de 

Riad que recebeu a Reunião Internacional de Especialistas convocados pelas 

Nações Unidas, reconhecendo a necessidade de estabelecer critérios e estratégias 

nacionais, regionais e inter-regionais para a prevenção da delinquência juvenil, 

devido ao grande número de jovens em conflito com a lei, encontrando-se 

abandonados, sem atenção, maltratados e expostos ao uso indevido das drogas, 

marginalizados e, em geral expostos ao risco social. Tais medidas tem o cerne dos 

benefícios das medidas progressivas para prevenção da delinquência e para o bem-

estar da comunidade.  

 

 A Resolução denominou-se “Diretrizes de Riad”, sendo importante para 

elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, essencialmente para 

prevenção da delinquência juvenil, considerando a vida com critérios humanistas e 

socialmente úteis, podem levar os jovens a desenvolver atitudes não criminais. 

Ressalta o pedido para que a sociedade participe e garanta com todos os esforços o 

desenvolvimento dos adolescentes e que respeitem a sua personalidade a partir da 

primeira infância. 

 

 Aliás, a centralização está em foco na primeira infância, no Brasil foi 

sancionada a Lei 13.257 de 08/03/2016 abrangendo os primeiros 6 (seis) anos 

completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida da criança, com prioridade absoluta 

em assegurar os direitos da criança, do adolescente e do jovem, nos termos 

constitucionais, inclusive compreendendo as políticas e programas governamentais 

de apoio às famílias e a sociedade participando solidariamente com a família e o 

Estado na proteção e promoção da criança. 

 

 As Diretrizes de Riad enseja ser necessário reconhecer que os 

comportamentos dos jovens que não se ajustam aos valores e normas gerais da 

sociedade, são com frequência parte do amadurecimento e que tendem a 

desaparecer, espontaneamente, na maioria das pessoas, quando chegam a 
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maturidade, e classificar um jovem como “extraviado”, “delinquente” ou “pré-

delinquente” geralmente favorece o desenvolvimento de pautas permanentes de 

comportamento indesejado, e somente em último caso, recorrer a organismos mais 

formais de controle social. 

 

 A elaboração das Diretrizes de Riad foi desenvolvida por especialistas e 

examinado por todos os órgãos e Estados Membros das Nações Unidas, sendo 

compiladas normas gerais para implantação nas políticas públicas para prevenção, 

realizando prognósticos com vigilância permanente e avaliação cuidadosa durante a 

aplicação; participação da comunidade nos programas; métodos eficazes para 

diminuir a oportunidade de delinquência juvenil; cooperação interdisciplinar estreita 

entre governos nacionais, estaduais, municipais e locais, com participação do setor 

privado, de cidadãos representativos, organizações trabalhistas, de cuidado, de 

educação sanitária, sociais, judiciais e dos serviços de repressão; da participação 

dos jovens nas políticas de prevenção e aos programas comunitários, da auto-ajuda 

juvenil, de indenização e assistência as vítimas. Nos processos de socialização deve 

ser prestada com atenção especial que a prevenção que lhe favoreça com 

integração eficaz de todas as crianças e adolescentes, particularmente através da 

família, da comunidade, dos grupos de jovens nas mesmas condições, da escola, da 

formação profissional e do meio trabalhista, bem como as organizações voluntárias.  

 

 Como assentamos anteriormente, está em tópico do referido normativo que 

toda a sociedade deverá atribuir elevada prioridade às necessidades e ao bem-estar 

da família e a todos os seus membros. Trata-se que a família é a unidade central 

encarregada da integração primária da criança, devendo obter todos os esforços 

governamentais e organizações sociais para a preservação da integridade da 

família. A sociedade tem a obrigação de ajudar a família a cuidar e a proteger a 

criança e garantir o seu bem-estar físico e mental. Outra previsão nas Diretrizes de 

Riad refere-se quando não existir um ambiente familiar estável e firme e quando os 

esforços da comunidade para oferecer assistência aos pais, nesse aspecto, tiverem 

fracassado e a família numerosa já não puder cumprir essa função, deverá recorrer-

se a outras possíveis modalidades de situação familiar, entre elas o acolhimento 

familiar e a adoção que, na medida do possível, deverão reproduzir um ambiente 

familiar estável e firme, ao mesmo tempo, produzir nas crianças um sentimento de 



15 
 
permanência, para evitar os problemas relacionados com o deslocamento de um 

lugar para o outro.  

 

 Outra importância com previsão pertinente, ainda no seio familiar, refere-se a 

atenção especial a ser dada às crianças de famílias afetadas por problemas 

originados de mudanças rápidas e desiguais no âmbito econômico, social e cultural, 

especialmente as crianças  de famílias indígenas e imigrantes. Como tais mudanças 

podem alterar a capacidade social da família para proporcionar a educação e a 

alimentação tradicional aos filhos, geralmente, como resultado do conflito do papel 

social e da cultura, será necessário elaborar modalidades inovadoras e socialmente 

construtivas para a socialização das crianças. De fato, um dos problemas é gerado 

pela imigração de famílias de uma região ou Estado da Federação para outro, 

acumulando-se em grandes centros, sem condições de sustentação própria, 

moradia, emprego ou amparo nem de familiares ou da comunidade. A 

problematização das crianças crescerem sem as mínimas condições necessárias de 

dignidade, escola, lazer e alimentação. 

 

 No entanto, as diretrizes apontam o dever em adotar medidas e elaborados 

programas para dar às famílias a oportunidade de aprender suas funções e 

obrigações em relação ao desenvolvimento e ao cuidado de seus filhos para 

fomentar as relações positivas entre pais e filhos, havendo união e harmonia da 

família e desencorajar a separação dos filhos de seus pais, a não ser que afetem o 

bem-estar e o futuro dos filhos não deixem outra opção. 

 

 Exposto alguns pontos das “Diretrizes de Riad” vislumbramos que o 

descaminho dos jovens não está completamente em sua responsabilidade, mas da 

comunidade, das políticas públicas e principalmente na família, seja numerosa ou 

não. Essa assistência às famílias para facilitar o dever-cuidado com a criança torná-

la-á com desenvolvimento voltado para um futuro em condições melhores, 

incentivando na educação, disciplina, informação, prevenção e aprendizagem.  
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2.1 A INFLUENCIA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

  

Trazendo a baila as “Diretrizes de Riad”, demonstrou preocupação acerca da 

divulgação e comprometimento da mídia para certificar-se que a criança tenha 

acesso a informação e aos materiais procedentes, incentivando e contribuindo de 

forma positiva aos jovens da sociedade relativamente a existência de serviços, 

instalações e oportunidades. De outro lado sugere que seja reduzida a veiculação de 

níveis de violência nas mensagens, evitando apresentações degradantes das 

crianças, da mulher e das relações interpessoais, bem como de modo a não 

influenciar o uso de drogas, do contrário, combater com campanhas eficazes em 

todos os níveis. 

 

 A liberdade de imprensa é corolário lógico do Estado Democrático de Direito 

permeado sob o princípio da publicidade para que haja aos meios de comunicação 

livre concorrência a fim de evitar monopólio da informação e não comprometimento 

da verdade.  

 

 Atualmente vimos que em muitos setores não há a preocupação da 

veiculação de informações, principalmente de transmissão televisivas, é o jogo do 

vale tudo por qualquer notícia degradante ou criminosa, propaganda, escândalo, 

filmes, seriados, telenovelas, reality shows, programas de entrevistas, etc., de modo 

a influenciar a criança e os jovens sem nenhum pudor. Na prática não há regra na 

determinação de horários censurais, mas existe o padrão determinado pela Portaria 

368 de 11/02/2014 do Ministério da Justiça, que ironicamente ressaltamos na faixa 

adulta a classificação etária para maiores de 18 (dezoito) anos é indicativa das 

23h00min às 6h00min. Com decisão recente a esse respeito, o Supremo Tribunal 

Federal em 31/08/2016 julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.404 do 

Distrito Federal, requerida pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, relativamente a 

classificação indicativa nos termos do artigo 21, Inciso XVI da Constituição Federal, 

in verbis: 

 

Art. 21. Compete a União: 
... 
XVI – exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e 
programas de rádio e televisão; 
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 Por assim dizer, no entendimento do STF há uma linha tênue e tensa que 

conflita com o artigo 254 da Lei 8.069/90 (ECA), com a seguinte redação: 

 

Art. 254. Transmitir, através de rádio ou televisão, espetáculo em horário 
diverso do autorizado ou sem aviso de sua classificação: 
Pena – multa de vinte a cem salários de referência; duplicada em caso de 
reincidência a autoridade judiciária poderá determinar a suspensão da 
programação da emissora por até dois dias. 

 

 Do relatório do Acórdão extrai-se:  

 

Essa atividade não pode ser confundida com um ato de licença, nem 
confere poder à União para determinar que a exibição da programação 
somente se dê nos horários determinados pelo Ministério da Justiça, de 
forma a caracterizar uma imposição, e não uma recomendação. Não há 
horário autorizado, mas horário recomendado. Esse caráter autorizativo, 
vinculado e compulsório conferido pela norma questionada ao sistema de 
classificação, data vênia, não se harmoniza com o arts. 5º, IX, 21, inciso 
XVI; e 220, § 3º, I, da Constituição da República.  

 

Desta forma, julgado que a expressão do artigo 254 do ECA: “em horário 

diverso do autorizado” é inconstitucional, devendo os pais preocuparem-se a todo o 

instante sobre o conteúdo que seus filhos assistem e ouvem, e ressalta-se não ser 

somente a programação mas também os horários comerciais a todo o instante, e se 

não bastasse ser o controle remoto uma possível “arma” ou “detonador”. 

  

 No voto do Ministro Relator Dias Toffoli, asseverou que a criança e 

adolescente tem uma posição de fragilidade e são destinatários das normas de 

proteção para o desenvolvimento humano pleno e proteção contra situações 

potencialmente danosas a sua formação física, moral e mental, esculpida pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente que normatizou a previsão constitucional, 

compatibilizando a defesa contrária entre a exposição a conteúdos inapropriados e a 

garantia constitucional da liberdade de expressão, a resposta para essa dicotomia 

foi dada pela própria Constituição Federal: 

 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 
informação, sob qualquer fora, processo ou veículo não sofrerão qualquer 
restrição, observado o disposto nesta Constituição. 

 

 Tais questionamentos do Ministro Relator reverbera que o tema não é 

debatido no mundo jurídico e no meio social, mas incumbe conferir aos pais, como 



18 
 
reflexo do exercício do poder familiar, o papel de supervisão efetiva sobre o 

conteúdo acessível aos filhos, enquanto plenamente aptos a conviver com os 

influxos prejudiciais ao meio social. Ora, mas a família não tem a proteção especial 

pelo Estado? A sociedade não deve contribuir para o desenvolvimento familiar? 

Vejamos que mesmo na comodidade do lar, não estamos isolados, estamos 

conectados com a sociedade plenamente, senão de forma mais explícita que ao 

redor da comunidade. 

 

  Nos debates orais, o Ministro Ayres Britto, acompanhando o voto do Ministro 

Relator, citou o artigo 1.638 do Código Civil:  

 

Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: 
I – castigar imoderadamente o filho; 

 

 Evidente que seu intuito não foi incitar que o filho deve ser castigado 

moderadamente, mas não seria uma difícil missão dos pais na proibição nos 

conteúdos assistidos pelos filhos? Seria uma missão constante e diária de 

reprimendas e como seria a receptividade do filho e o desgaste dos pais? 

 

 De forma ilibada o Ministro Luiz Fux cita que o sentido constitucionalista da 

Carta Magna teve na experiência prejudicial da manipulação e inibição da imprensa 

livre pelas ditaduras latino-americanas. Atualmente há a contradição dos valores 

sociais e principiológicos, citando o Inciso IV do artigo 221 da CF: 

 
Art. 221. ... 
IV – respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. 

 

 Os posicionamentos e votos foram evidentemente na clarividência da não 

censura prévia, na liberdade de expressão e não imposição do Estado em relação a 

mídia, cujo preceito é lógico filosófico conforme assentou o Min. Edson Fachin 

citando o artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica, que recomenda de forma 

não imperativa a classificação do programas, cuja desobediência poderá sofrer a 

sanção administrativa. 

 

 Para PAULO RANGEL:  
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O poder exercido pela imprensa é tamanho, hodiernamente, que permite 
que ela exerça uma nova espécie de censura, a chamada “censura 
midiática”, ou seja, não se trata de suprimir, ocultar, cortar ou proibir fatos e 
nem proibir os jornalistas de dizer isso ou aquilo, mas sim de dissimular, 
desvia ou trunca a informação de forma a não se consumir aquela 
informação “X”, e sim a “Y”, diante de tanta informação que há para ser 
dada. 
 
A imprensa, então, escolhe a informação que quer dar diante de seus 
interesses comerciais e econômicos. Quando se noticia o fato “X” se 
esconde o fato “Y”, muito mais importante e significativo à sociedade... 
 
Então existe quem detém o poder da informação (são os donos da 
sociedade); existe a classe especializada (os que exercem a função 
executiva); e, por último o “rebanho desorientado” (o resto da sociedade que 
age por emoção e por impulso). (RANGEL, 2015, pág. 61). 

 

 A razão das afirmações do autor pode remeter a exemplo de um grande 

empreendimento ou evento divulgado na mídia, recentemente às Olimpíadas ou a 

Copa do Mundo sediadas no Brasil, nada foi especulado ou sugerido se 

adolescentes marginais praticaram furto, roubo ou qualquer outro ato infracional 

durante os eventos. Segundo ele as informações, se existiram, nem mesmo foram 

subliminares, a ocultação da informação é a escolha proposital, há sim o silêncio, o 

próprio ato de falar exclui o que não foi dito, pois quando se diz algo – porque se elegeu 

para dizer – o que não foi dito vem em forma de silêncio, mas está em determinado lugar 

com seu significado. Outro exemplo citado: se alguém pede um copo d’água exclui, por 

consequência um copo de cerveja, de suco de laranja, de uísque e tudo o mais que se 

possa beber num copo, ou seja, a palavra dita tem seu silêncio, sua exclusão de outros 

significados. Ela é significante (plano de expressão), mas exclui outros significados (plano 

de conteúdo). 

 

 Evidentemente é trazida a questão como fundamental quando deparamos 

com fatos ligados aos jovens infratores, apontando ser um grande problema da 

criminalidade urbana que merecem ser punidos com todo o rigor da lei penal, 

deixando ao imaginário popular um sentimento de impunidade. O Brasil é conhecido 

internacionalmente relativamente às mortes violentas que atingem crianças e 

adolescentes, logo são vítimas e não autores de crimes. A escolha de fato isolado é 

relutante diariamente, como qualquer mentira contada por várias vezes, acredita-se 

que seja dada como verdade. Afinal, qual é a razão de assistir um caso perdido? 

Melhor não seria afastá-lo da sociedade? Há episódios dos mais variados sem 

qualquer exclusividade às jovens infratores, historicamente os indesejáveis foram os 
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negros, escravos, judeus, espíritas, leprosos, comunistas, muçulmanos, cristãos, 

mulheres, homossexuais, etc., sempre encontramos atores. 

 

 Segundo PAULO RANGEL: 

 

Num paralelo histórico, é bom lembrar que a própria imprensa que hoje 
advoga uma postura penal mais repressiva contra os adolescentes pode vir 
a ser vítima do seu próprio desejo, como foi quando voltou sua bateria 
jornalística contra a Aliança Nacional Libertadora, na década de 1930: a 
imprensa noticiava aos quatro ventos que se tratava de um movimento 
comunista, financiado por Moscou, em que os comunistas eram bandidos 
por definição e que, portanto, tudo se justificava contra eles. 
 
A imprensa ajudou a criar o clima da prática de todas as arbitrariedades e 
violências possíveis em que veio o estado de sítio, o estado de emergência 
e, como corolário lógico e intencional de Vargas, o Estado Novo, em 10 de 
novembro de 1937. 
 
A imprensa ajudou a criar o monstro que viria a proibir jornais, revistas, 
fechando gráficas, impedindo a circulação de novos e antigos periódicos, 
censurando rádios e televisão: trata-se da criação do Estado Novo do DIP – 
Departamento de Imprensa e Propaganda, pelo Decreto-Lei 1.915 de 27 de 
dezembro de 1939. (RANGEL, 2015, pág. 64). 

 

 Atualmente a imprensa escolhe a foto a ser publicada na capa do jornal, 

desejando ao intérprete que acredita ser verdade: “uma imagem vale mais do que 

mil palavras”.  

 

 No inicio do século XX, em 1904, houve um surto de varíola, a situação no 

Rio de Janeiro era precária, e a população sofria com falta de um sistema eficiente 

de saneamento básico, havendo outras doenças como febre amarela e peste 

bubônica. Foi então que o Presidente Rodrigues Alves colocou em prática um 

projeto de saneamento básico e reurbanização do centro da cidade. O médico 

sanitarista Oswaldo Cruz foi designado pelo Presidente para ser o chefe do 

Departamento Nacional de Saúde Pública, para a melhoria da saúde. Assim foi feita 

uma Campanha de Vacinação obrigatória, e conta-se que os agentes invadiam as 

casas e vacinavam as pessoas a força, o que revoltou as pessoas e grande parte da 

população não tinha conhecimento do que era uma vacina. Na época da Revolta da 

Vacina, o Brasil passava por uma grande crise econômica e política, com 

desemprego, inflação alta e a reforma urbanística destruiu vários cortiços nos 

centros e habitações precárias, porém o boato da revolta foi disseminado de forma 

equivocada por parte da oposição. 
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 Então como equilibrar na balança o direito à liberdade de imprensa versus o 

direito à presunção de inocência e/ou dignidade da pessoa humana, há um conflito 

aparente, por consequência, constitucionais. A ponderação que se espera no Estado 

Democrático de Direito reluz brilhantemente aos princípios norteando elementos 

caso a caso, por equidade, proporcionalidade, razoabilidade, presunção de 

inocência, dignidade da pessoa humana, intimidade, contudo, pode haver colisão 

entre os mesmos, a exceção será quais os pesos para sua aplicabilidade.  

 

 PAULO RANGEL cita ALEXY para explicitar a fundamentação dos princípios: 

 

Princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na Mario 
medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. 
Princípios são mandamentos de otimização, que são caracterizados por 
poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida 
devida de sua satisfação não depende das possibilidades fáticas, mas 
também das possibilidades jurídicas. 
 
Já as regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas. 
Se uma regra vale, então, deve se fazer exatamente aquilo que ela exige; 
nem mais nem menos. Regras contem, portanto, determinações no âmbito 
daquilo que é fática e juridicamente possível. Isso significa que a distinção 
entre regras e princípios é uma distinção qualitativa, e não uma distinção de 
grau. Toda norma é ou uma regra ou um princípio. (RANGEL, 2015, pág. 
70). 

 

 Assim, se a norma é uma regra, por excelência regulada por Lei, em nosso 

estudo caracterizado pela Lei Penal, estamos diante que nada poderá culminar fora 

da previsão legal, “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia 

cominação legal”. Não há motivos para a imprensa estar a vontade em indagar, pelo 

menos de consenso, para que pessoas presas, em especial adolescentes 

apreendidos, sejam tratados como culpados em matérias jornalísticas, com nomes, 

imagem ou dados pessoais que maculam a dignidade da pessoa humana, já que ao 

final podem ser consideradas inocentes e absolvidas, cuja inversão de valores não 

será publicada na mídia, ou ainda, pelo contrário, quando se torna corriqueira tal 

notícia imputada a crime de determinada pessoa ou ato infracional de um 

adolescente e este imediatamente é liberto pelas autoridades policiais ou do Juízo, a 

imprensa trata como um sentimento revoltoso. Mas afinal, a quem cabe julgar? 

 

                                            
 CÓDIGO PENAL. Decreto-Lei 2.848 de 7/12/1940. Art. 1º. Redação contida no Art. 5º, Inciso XXXIX, 
Constituição Federal do Brasil. 
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 O princípio da publicidade referido no artigo 93, IX, CF/88 por tratar-se das 

decisões do Poder Judiciário por exceção exclui o princípio da proteção a intimidade 

assentado no artigo 60, § 4º, IV, CF/88, diminuindo o alcance da inviolabilidade, mas 

por qual razão?  

 

 Os crimes terríveis tornam-se mais execráveis após vermos todos os 

noticiários que por vezes trazem fatos diferentes ao mesmo delito, à mesma pessoa 

imputada, entrevistas de especialistas com suas opiniões e convicções espalham 

uma causa-efeito à sociedade, ou melhor, ao ouvinte que por sua vez transmite a 

opinião alheia apropriando-se como se sua fosse quando na realidade não sabe o 

que está dizendo, tudo que vemos e ouvimos tem vários significados diferentes, 

ângulos e pareceres diversos, escolhemos um que por vezes não é nossa ideologia. 

Espalhar a notícia ruim, grave ou de alta periculosidade, sem dúvida causa um 

temor elevado nas pessoas, o clamor do medo faz com que até o Congresso 

Nacional legisle imediatamente para combater a determinada violência. É a adoção 

do Direito Penal de Emergência em que o Congresso Nacional se mobiliza para 

determinadas situações levantadas pela sociedade, que por ocasião atendem o 

apelo mascarando todas as outras formas obscuras de negociatas e corrupção.  

 

 A juventude está à mercê do cinismo, por tal via com pouca força poderá se 

perder. Aquelas pessoas públicas ou não e as instituições de proteção, que 

minoritariamente buscam em seus projetos e expectativas de dar dignidade ao 

jovem, oportunidades e inclusão social. Ressalta-se as palavras do Otto von 

Bismarck: “quanto menos as pessoas souberem como se fazem as salsichas e as leis, 

melhor dormirão à noite”. 

 

 Nesse conceito da imprensa livre, pudemos observar que tudo envolve as 

questões comerciais, audiências, merchandising, o mercado e o produto, temos há 

alguns anos a facilitação do uso indiscriminado da internet com fóruns de “ataque” e 

não debate, mídias das redes sociais, sítios de relacionamentos, aplicativos e uma 

gama de programas e softwares para comunicação e informações entre os 

indivíduos. Ora, há dez anos iniciando o Curso de Direito as palavras do Professor 

da Disciplina de Economia, como também a entrada do novo milênio ouviu-se muito 

em dizer da informação instantânea, da conexão das informações, o 
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desenvolvimento e a globalização. Mas todo sistema tem suas falhas e a internet 

virou lugar além sem fronteiras da falta de identificação do usuário, assim qualquer 

criança ou adolescente tem livre acesso a qualquer conteúdo basta um cadastro 

fictício ou muito menos isso. A Lei 12.965 de 23/04/2014 estabeleceu o Marco Civil 

da Internet, tardiamente, mais ainda, o avanço tecnológico está muito acima da 

capacidade de regulamentação, de fato muito autores da arte, cultura, doutrina, 

entre outros, sofreram em ver seus trabalhos e publicações estampadas e 

virtualmente lançadas a quem desejar. Referida legislação estabelece em seu artigo 

1º:  

 

Art. 1º. Esta lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o 
uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para atuação da União, 
dos Estados, do Distrito  Federal e dos Municípios em relação à matéria. 

 

 Em seu escopo tem como garantia a liberdade de expressão e inclusão 

digital, apesar da responsabilização pela transmissão, informações, inviolabilidade 

da intimidade e da vida privada, sigilo ao banco de dados e proteção, na prática são 

raríssimos casos de punição aos crimes cibernéticos. O uso indevido está na mesma 

velocidade ao buscar determinada informação seja boa ou má, não há um controle 

rígido, ou não há nenhum controle. Vejamos o art. 18 da Lei 12.965/2014: 

 

Art. 18. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado 
civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. 

 

 De fato, a responsabilização não é civil, ainda tampouco criminal, na mesma 

lei aduz que a guarda e disponibilização dos registros de conexões e o conteúdo das 

comunicações privadas devem atender a legislação brasileira, tal fato no ano de 

2015 e 2016 ocasionou na prática a interrupção de uso de um aplicativo por 

determinação judicial. Segundo o Juiz Marcel Montalvão da Vara Criminal de 

Lagarto, Sergipe, foi descumprida a ordem de divulgar à Polícia Federal o conteúdo 

de informações trocadas por traficantes de drogas e outra por informações de 

quadrilhas de roubo à instituição bancária, que utilizavam um aplicativo para 

comunicar-se, interrompendo a todos o uso do aplicativo por 72 (setenta e duas) 

horas. Para alguns intelectuais do assunto houve uma interpretação equivocada da 
                                            
 O Juiz Marcel Maia Montalvão da Vara Criminal de Lagarto, Sergipe, declarou ser favorável a 
redução da maioridade penal, participa ativamente de operações policiais no combate ao tráfico de 
drogas. 
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referida lei, pois a mesma determina a privacidade das informações, a indignação 

veio muito mais da própria sociedade em ficar restrita ao uso do aplicativo. Senão 

vejamos, nesse episódio está claro que não interessa à pessoa que utiliza o 

aplicativo “normalmente” ser ele restrito para uma “mera investigação policial”, esse 

é o ponto. 

 

 Para uma criança e adolescente ser presa fácil pelo uso indiscriminado; 

regulamentado, porém ineficaz ao combate das mazelas rotineiras da discriminação 

racial, homofóbica, religiosa, ofensas de quaisquer naturezas, pornografias, 

exploração sexual, estupro, incitação ao crime, ao desafio e ao suicídio, bem como 

quaisquer conteúdos de violência; é muito simples. Sem o intuito da prolixidade, a 

própria sociedade divulga e compartilha de imagens, vídeos ou expressões em tese 

proibitivas ao menor de idade, não vê em si qualquer culpa ou dever de cuidado, 

afinal de qual dever social estamos falando sobre a “proteção do Estado e da 

sociedade à criança, adolescente e à família”?  Onde se insere a proteção? E se 

feito, seja lá em uma ONG, mas em casa ou no trabalho está compartilhando 

mensagens que são contraditórias aos seus atos, que nunca se apagam, e sim se 

propagam cruel e indevidamente com a real hipocrisia, cujo destinatário se imagina 

conhecê-lo, mas não se sabe onde pode chegar. 
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3 O RETRATO DOS PRESOS NO BRASIL 

 

 O Infopen é um sistema de informações e estatísticas do sistema 

penitenciário brasileiro, cujo levantamento é de responsabilidade do Departamento 

Penitenciário Nacional (DEPEN) e Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo 

o levantamento em 2014, dentre 50 (cinquenta) países, o Brasil ficou apenas atrás 

da Indonésia com maior variação da população prisional com crescimento de 136% 

(cento e trinta e seis por cento), sem contar que o primeiro País da escala tem uma 

taxa de aprisionamento de 66 (sessenta e seis) pessoas para cada cem mil 

habitantes, no Brasil havia no levantamento a população prisional de 607.731 

pessoas. Em 2000 havia 137 presos para cada 100 mil habitantes. Em 2014 havia 

aproximadamente 300 pessoas para cada 100 mil habitantes. Caso mantenha o 

ritmo, em 2022 a população prisional passará de um milhão de pessoas. 

 

 Numa outra escala temos 41%, ou seja, 250.213 pessoas no sistema prisional 

sem condenação, o mesmo percentual de 41% de pessoas sentenciadas em 

condenação no regime fechado, 15% no regime semiaberto, 3% no regime aberto e 

0% que significa em 2.497 em medida de segurança de internação. Em algumas 

unidades da Federação, que responderam a questão à DEPEN, mais de 60% dos 

custodiados estão a mais de 90 (noventa) dias presos provisoriamente. 

 

 A distribuição populacional por faixa etária fornecida pelo DEPEN e Ministério 

da Justiça, mostra: 

 

31% 18 a 24 anos 

25% 25 a 29 anos 

19% 30 a 34 anos 

17% 35 a 45 anos 

7% 46 a 60 anos 

1% 61 a 70 anos 

 

                                            
 Relatório extraído do levantamento de 2014, acesso em 04/08/2017 no endereço eletrônico 
www.justiça.gov.br/seus-direitos/politica-penal/documentos/relatorio-depen. 
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 Nota-se que a maior parte da população prisional é formada por jovens, e 

ainda há uma realidade social que os jovens não infratores de nossa sociedade, em 

regra, analfabetos, alfabetizados funcionais e de pessoas com ensino médio 

incompleto demonstram o fracasso do Brasil com a inclusão. Há ainda registros 

feitos pela UNICEF que em 2012 o Brasil teve 11 mil assassinatos de jovens de até 

19 anos de idade, pois a vulnerabilidade acrescida de falta de formação educacional 

com mais um ingrediente de corrupção, alimenta a desigualdade social, atrasa o 

desenvolvimento e enfraquece o princípio da livre e justa concorrência entre as 

empresas. Segundo a UNICEF, as principais causas que contribuem para o 

aumento da taxa de homicídio de jovens de até 19 anos de idade são: 

 

 Fácil acesso a armas de fogo 

 A desigualdade social 

 O aumento do uso de drogas 

 Crescimento substancial da população jovem 

  

 As políticas públicas de inclusão e resgate da cidadania são medidas 

republicanas para um governo sério e comprometido com a ética. De fato, os dados 

muito contribuem para enfraquecimento de nossas riquezas, pois a força jovem faz 

girar a economia e o desenvolvimento. Por quais motivos dizem que a população 

brasileira “envelheceu” e com isso há uma demanda cada vez mais crescente na 

Previdência Social? Paralelamente de forma simplista é importante indagar se o 

preso segurado, que na sua maioria com estado civil de solteiro ou com união 

estável que ao seu dependente tem o direito de receber auxílio-reclusão pago pelo 

INSS, já não esteja recebendo o seguro por si próprio, para melhor entendimento, o 

benefício é instituído para subsistência do segurado ou da família, porém, se o 

membro da família e dependente também o receber (sua maioria de dependentes 

seria mãe/pai ou esposa), será pago por duas vezes? Não nos aprofundaremos 

neste, o embate previdenciário, mas como há uma ligação cíclica na sociedade, algo  

deve ser feito de melhor para os jovens, ressaltando que as políticas públicas 

voltadas à educação, ao aprendizado e a iniciação do mercado de trabalho ainda 

são ínfimas, falíveis e deficitárias. 
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3.1 A SEGREGAÇÃO RACIAL  

 

 A cor de pele ainda é o principal enfrentamento de discriminação da 

população em nosso País, essa preocupação não é exclusiva dos negros onde é 

direta, mas como também indiretamente estamos associados ao racismo, e todos 

sofrem as suas consequências. Sob a pele não há disfarce e esse é um legado 

indesejável que seguiu por uma época como capital humano. A escravidão teve 

suas consequências e os efeitos mais maléficos para a cultura, sociedade, inclusão, 

ideologia e mercado de trabalho. A repetição subliminar do estereótipo do negro 

como um ser inferior, inapto ao trabalho qualificado e especializado, e muitas vezes 

perigoso e criminoso, reproduz no cotidiano por diferentes manifestações o 

enfraquecimento da própria autoestima, sobretudo aos jovens. Faz com que se 

caracterizem sobre a individualidade do negro, com uma imagem distorcida dos 

demais, as oportunidades ou falta delas, impactam na vitimização e do ser 

indesejável.  

 

 Dois elementos associados causam os efeitos mais devastadores à 

sociedade como um todo. Tais elementos: pobreza e a cor negra. Na maioria das 

pessoas que se deparam a esse conjunto, veem nas crianças e nos jovens algo que 

querem se distanciar, descartar, comportam-se com pena, lástima, excluir e 

esquecer, nesse contexto de vulnerabilidade social, as desigualdades e a deficiência 

no acesso aos bens e serviços compromete enormemente a integração e inclusão. 

O jovem negro, visto como infrator alimenta na outra parte da sociedade, mais 

firmemente quando são vítimas diretas, que para este será imprescindível a redução 

da maioridade penal para que seja punido com o cárcere; exatamente isso, a 

sociedade não pretende bastar a qualquer pessoa seja ré do processo penal, é 

“necessário” que o criminoso jamais volte as ruas, que jamais se ressocialize, que 

cometerá crimes mais bárbaros se voltar a conviver com o demais; por vias das 

dúvidas, dissemos aqui que o escravismo teve seu fim? 

  

 Comumente a criança e jovem negro é vítima do tráfico de drogas, enquanto 

consumidor por ocasião para o chamamento a marginalização, e consequentemente 

está inserido no mundo do crime, digo, inserido como um refém. Ao seu redor está o 

roubo de cargas, sequestros, homicídios, confrontos com a polícia, tráfico 
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internacional ou nacional de drogas, associações criminosas ligadas em todo o 

território nacional, tráfico de armas, porte de armas de calibres mais poderosos que 

as próprias Forças Nacionais, caso não consigamos entender o motivo desse poder 

paralelo, além de muitas outras situações do abandono, dos pais mortos ou 

inseridos nesse meio, de abusos e exploração, existem os destinatários: os 

corruptos e os usuários. Esses destinatários de forma espúria estão na elite da 

sociedade, não são crianças vulneráveis, pelo contrário, são esses que fomentam 

esse fenômeno de insegurança social. Qual a pena para eles? 

 

 A desigualdade e a reciprocidade são palavras que remetem ao antagonismo 

social, da criança abastada e a criança pobre, do jovem universitário e o jovem 

analfabeto, do tratamento da saúde e a mortandade, da família unida, próspera e 

feliz à dos pais violentos, alcoólatras, agressivos, mães prostitutas, crianças 

abusadas e exploradas sexualmente ou ao trabalho, viciados, abandonados, sem 

usufruir qualquer serviço público, em situação de miséria, com fome, destruída, sem 

segurança, em meio ao lixo, sem saneamento básico, sem água potável, sem lazer, 

sem creches, sem postos de saúde, sem moradia, sem documento, sem direito, sem 

legitimação, sem liberdade e sem felicidade. 

 

 ROUSSEAU em palavras de RANGEL, diria que essa sociabilidade, ou seja, o 

fato de dependermos inevitavelmente dos outros, é o que faz com o “bem e o mal brotem da 

mesma fonte”. (RANGEL, 2015, p. 104 apud ROSSEAU, 2007) 

 

 A Presidente da República, Dilma Roussef, se posicionou sobre o tema, 

assertivamente: 

Reduzir a maioridade penal não vai resolver o problema da delinquência 
juvenil. Isso não significa dizer que eu seja favorável à impunidade. 
Menores que tenham cometido algum tipo de delito precisam se submeter a 
medidas socioeducativas, que nos casos mais graves já impõem privação 
da liberdade. Para isso, o país tem uma legislação avançada: o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, que sempre pode ser aperfeiçoado.” 

  

 Por esta razão é cediço que está intimamente ligada ao aparelhamento do 

Estado a ordem punitiva a perseguição e a escolha de determinados indivíduos na 

sociedade, essa seleção é mera segregação, pois tange selecionar pessoas que de 

modo geral deve ter proteção, trazendo um sentimento aos demais de qual proteção 
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se enquadra a vítima. De forma reacionária tece na culpabilidade ser impetuoso 

diminuir a maioridade penal e prender o inimigo infante, não basta a correção como 

causa primária da educação e esse conservadorismo sem métodos ou escrúpulos 

pretendem afastar algo maléfico de forma inócua, ou acreditaremos que o 

embrionário do crime e violência das mais variadas formas se extinguirão, soa como 

algo patológico para responsabilização dos menores de dezoito anos de idade. Esse 

detrimento causará um obstáculo imensurável de um País de jovens criminosos com 

antecedentes espúrios que jamais possam retornar à sua dignidade. 

 

 Se ousarmos em analisar o contexto fático atual, um jovem, desempregado, 

morador de favela, matriculado ou não em escola pública, em sendo pobre e negro, 

com residência fixa, encontrado com cinquenta gramas de maconha, não passará de 

um traficante de drogas e dificilmente lhe seria concedida a liberdade provisória, de 

outro lado transferindo para uma sociedade tradicional, seria mais prudente julgar o 

jovem com dependência química e necessitaria de ajuda médica. 

 

 Cabe indagarmos outro ponto relevante: será somente a sociedade vista 

como modelo a apontar a obrigação da punição mais severa ao jovem negro e às 

crianças aprendizes do crime? Por ora, olhamos que as crianças e os jovens 

seguem os seus modelos. Mas em que ponto o Estado está inserido ao combate a 

criminalidade?  

 

 É na polícia com escopo de contenção a obrigação e comprometimento à 

segurança, num primeiro momento com prevenção social e em caso extremo com a 

repressão. Essas ações deveriam ser voltadas à proteção do cidadão, seja 

educativo, funcional e contingente, mas essa garantia é irreal pelo próprio risco 

iminente em que os policiais são submetidos e alimentam as ações violentas, falhas 

técnicas, corrupção, desleixo, precariedade em equipamentos e controles. É a vida 

em jogo, matar ou morrer, seguida de trágicos acidentes e baixas no próprio cidadão 

de bem. Outrora, o bebê Arthur foi atingido dentro do útero da mãe com gestação de trinta 

e nove semanas, teve de ser submetido a cesariana e não resistiu ao ferimento por projétil 

de arma de fogo, que a polícia diz haver indício ter disparado por traficantes, e a 

comunidade próxima da Favela do Lixão acredita ter saído o disparo da polícia. Nas redes 

sociais circulam gravações de policiais narrando o que estava acontecendo, do dia primeiro 
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de Julho (2017), após a população atear fogo no contêiner que serve como base da Polícia 

Militar: 

 

Cheio de pivete aqui fechando a presidente Kennedy aqui na altura do posto 
Eurogás. Aí gente, muito, muito, muito bandidos. 

 

 A percepção do incidente pode ser o conflito entre policiais e traficantes na 

Cidade do Rio de Janeiro, mas o que se extrai na sequência é o tratamento do 

policial para as crianças ou adolescentes em manifestação pivetes e bandidos. Não 

podemos deixar de parametrizar a situação na hipótese da comunidade levar 

crianças como “escudo”, mas sem dúvida é mais uma “batalha” em que crianças e 

adolescentes estão inseridas em cenas lamentáveis de violência sem qualquer 

estrutura para discernir qual lado será da segurança e da verdade. 

 

 RANGEL revela uma pesquisa realizada como é a influência do policial negro 

no tratamento dado aos jovens negros, constatou o dito pelos adolescentes: “PM não 

tem cor, tem farda”. 

  

 A ideia extraída nada tem a ver com preconceito, discriminação e racismo, 

mas do ponto de vista da preservação do poder. O poder dado pelo Estado. É a 

engrenagem inominada que produz supremacia em relação a outros cujo paradigma 

do ponto de vista policial também enxerga um modelo, o da reação de comunidades 

contra os limites impostos pela lei definidos como crime.  

 

 O TCE-RJ concluiu em primeira sessão plenária neste ano, que as obras do 

PAC em três comunidades tiveram um superfaturamento nas obras de várias 

construtoras integradas em consórcio, algumas delas relacionadas à Lava-Jato. As 

Unidades de Polícia Pacificadora – UPP é um projeto do Governo do Rio de Janeiro 

para desarticular quadrilhas que controlavam territórios com tráfico de drogas, milícia 

e o crime organizado, em meados de 2008, quando instaladas a comunidade 

revigorou-se de entusiasmo para a “paz” nas comunidades. Não tardiamente, 

iniciou-se a opressão nessas áreas e um dos levantes da comunidade da Rocinha, 

foi pelo desaparecimento de um ajudante de pedreiro Amarildo Dias de Souza, em 

2013, após ser detido na porta da sua casa, não retornou. Na noite em que foi 
                                            
 Áudio extraído da publicação do Jornal Eletrônico g1.globo.com de 03/07/2017. 
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detido, duas câmeras da UPP apresentaram problemas, segundo a polícia, ele teria 

sido confundido com um traficante de drogas. Uma das únicas testemunhas disse ter 

sido subornada por um Major para dar falsas informações e incriminar um traficante 

de drogas, mais tarde revelou ter sido obrigada por temer contra a sua vida e de seu 

filho. O caso Amarildo tornou-se conhecido nacionalmente. 

 

 Destarte, citamos os protagonistas do cenário do descaso para principalmente 

evidenciar quem são os coadjuvantes: as crianças e adolescentes, que estão 

diariamente inseridas no contexto. A vulnerabilidade da exposição em dias fatídicos 

ou pela própria mídia, incitando subliminarmente os conflitos sociais, causam grande 

efeito psíquico-mental que irão impactar negativamente a vida adulta, não seria 

demasiado dizermos que a palavra sã deve ser proteção. 
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3.2 O ESTIGMA HISTÓRICO 

 

 Em 1850 chegava ao fim a importação de escravos e o tráfico de pessoas 

negras no Brasil. O então Ministro da Justiça Eusébio de  Queiróz Coutinho Matoso 

da Câmara fez consentir ao Império e ceder às pressões inglesas, aprovando a Lei 

Eusébio Queiróz. 

 

 Havia cerca de 700 escravos no País, porém a lei não era favorável ao negro, 

mas não restava dúvida ao passo de caminhar para a abolição. O Imperador criou o 

Banco do Brasil para os Senhores ter uma linha de crédito facilitada e movimentar 

vultosas quantias em dinheiro, passando a enriquecerem mais com título bancário 

ou letra de câmbio à que o título de propriedade. Surgiam os primeiros financistas, 

sempre á custa do sacrifício da liberdade dos escravos. 

 

 Em 1871 foi aprovada a Lei do Ventre Livre (Lei Rio Branco), que dava 

liberdade aos filhos dos escravos nascidos a partir daquela data, diga-se que alguns 

viram que a lei queria retardar a libertação dos escravos. Por algumas negociatas 

foram falsificadas várias datas de nascimentos com o fim de burlar a lei. Vejam que 

as crianças e adolescentes sempre sofreram para dar vantagens indevidas a 

alguém, atualmente isso ocorre com a merenda escolar, como também serve de 

motivo o fato de pagarem mal seus professores e sucatearem as escolas, mas quem 

deve ser punido? 

 

 A Lei do Rio Branco previa que as crianças eram livres ao nascerem após 

28/09/1871, mas as suas mães continuavam sob o jugo dos senhores de engenho. 

Os menores ficavam com as mães até os oito anos de idade, quando o senhor 

deveria receber uma indenização e o menor trabalhar até os vinte e um anos de 

idade. 

 

 Em 1885 foi promulgada a Lei dos Sexagenários ou Lei Saraiva-Cotegipe, 

que garantia a liberdade dos escravos com mais de 65 anos de idade, mediante 

indenização dos seus proprietários, forma pela qual conseguiram livrar-se dos mais 

velhos e caso chegassem a essa idade, o escravo mal conseguiria chegar aos trinta 

anos sem que sua saúde tivesse totalmente debilitada. 



33 
 
 A abolição no Brasil se deu em 13 de Maio de 1888 com a promulgação da 

Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, diante da enfermidade que acometia seu 

pai e de sua ausência, sem estabelecer, contudo, qualquer indenização aos 

senhores de engenho, cabe salientar que o Brasil foi o último país no mundo a abolir 

oficialmente a escravidão, tratando-se de um ato comercial, longe de ser humanitário 

devido aos grandes interesses, especialmente quanto as indenizações da perda de 

seu patrimônio. Rui Barbosa, então Ministro da Fazenda, foi um dos que mantiveram 

claramente a mentalidade de abolição as circunstância dos escravos á época, tal 

indignação fez com que fosse queimado todo o título de propriedade em 

homenagem aos nossos deveres de fraternidade e solidariedade como gesto 

grandioso e inteligente contra qualquer golpe contrário. 

 

 Mas afinal, os libertos tinham restrições jurídicas e políticas, passaram a ter 

privações e dificuldades de sobrevivência, muitos se sujeitavam às obrigações de 

seus algozes, outros sofriam preconceitos não conseguindo empregos, outros 

discriminados passaram a viver à sorte das ruas, sem alimentação e contraíam 

doenças. A forma encenada como ocorreu a abolição não promoveu a dignidade do 

povo livre, persistindo o racismo, ficaram marginalizados, a contratação era de 

colonos italianos, alemães, suíços e povo negro mendigando nas ruas e cometendo 

delitos para sobreviverem. Aqueles escravos que preferiram acompanhar seus 

senhores, sujeitos aos horrores feitos a qualquer pessoa, também sentiriam repúdio 

aos que queriam a liberdade e voltavam a procurar trabalho. Cerca de 800 mil 

escravos libertos foram jogados na mais terrível miséria humana e o Brasil 

republicano negou-lhes qualquer pedaço de terra.  

 

 JOAQUIM NABUCO, disse: 

 

Essa obra – de reparação, vergonha ou arrependimento como a queiram 
chamar – da emancipação dos atuais escravos e seus filhos é apenas a 
tarefa imediata do abolicionismo. Há outra maior, a do futuro: a de apagar 
todos os efeitos de um regime que, há três séculos, é uma escola de 
desmoralização e inércia, de servilismo e irresponsabilidade para a casta 
dos senhores, e quem fez do Brasil o Paraguai da escravidão. (RANGEL, 
2015, p. 182, apud NABUCO) 

 

 Para RANGEL, é um enorme engano imaginarmos não se tratar como um 

problema nosso enquanto sociedade brasileira, devemos ser solidários, 
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independente da cor de pele, assim como aos direitos da mulher: não são apenas 

dela, mas, sim de toda a sociedade organizada. Todos os homens devem lutar pela 

conquista e manutenção dos direitos da mulher e respeitá-la como iguais, na sua diferença.  

 

 A democracia racial levou a questão a outro problema social configurando a 

segregação geográfica e excludente do sistema, aglomerando pessoas nas 

periferias, uniram-se em favelas e vilas distantes dos centros. Passamos da fase de 

racismo, com o crescimento e miscigenação para uma forma mais velada no 

preconceito social e tolerância racial. Essas distinções podem ser esclarecidas nas 

hipóteses de: 

 

Racismo, algo de negação e impedimento por determinação a raça ou a cor: 
_”Negro não entra neste hotel!” 
Preconceito racial-social é algo que provém da cor de pele, mas não 
necessariamente, pode ser pela aparência, do lugar da pessoa, afirmam um 
conceito prévio: “_Olha, entrou um negro... será que ele tem dinheiro para 
pagar a conta?” 
Tolerância racial: “_Ué, um negro neste restaurante? Fazer o que né” 

 

 JOEL RUFINO DOS SANTOS colabora com o mito da democracia racial: 

 

Para começar, porque as elites que nos governam até hoje precisavam 
vender essa mentira, aqui e no exterior. A cabeça de uma sociedade é, em 
geral, feita pela sua classe dominante – com o objetivo duplo de manter 
seus privilégios e deixá-los dormir em paz. (RANGEL, 2015, p. 191 apud 
SANTOS, p. 43). 

  

 A própria mídia ao indagar em horário nobre, que o único negro dos Ministros 

do Supremo Tribunal Federal assume a Presidência da Casa, ou o primeiro negro 

eleito nos Estados Unidos da América, ou a primeira Desembargadora negra, 

sempre se faz referência, mas afinal qual o motivo? Soa como fosse vender cara a 

ideia de ter alguém que conseguiu galgar determinada colocação. 
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4 A IMPUTABILIDADE PENAL 

 

 A reflexão necessária passa pela conceituação para a diminuição da 

maioridade penal, afinal seria imputabilidade ou culpabilidade e quanto desenvolvido 

é necessário ao jovem para que o Estado venha a criminalizá-lo. Quais as distinções 

a fazer de um jovem com dezessete anos e outro com dezoito anos ao cometerem 

algum ato infracional ou crime, e se fosse aos dezesseis anos, pois tem capacidade 

para ser eleitor, não poderia ser aos quinze, se bem que quatorze anos se há 

consentimento, mesmo sendo vítima, não pode incriminar um adulto pelo ato sexual, 

portanto aos treze anos seria prudente que... - De fato não podemos cogitar na 

aplicação de pena e emolduração do tipo penal com definição de crime a uma 

criança ou adolescente, como também se acredita ao jovem com dezoito ou 

dezenove anos. Remetemos ao contexto do mundo capitalista, pois aos quatorze 

anos se faculta iniciar a vida trabalhista como a aprendizagem, posteriormente 

participar das eleições e na maioridade completada atualmente permissão para 

habilitação e direção de veículo. Mas não pode ser somente isso, constituir direitos e 

obrigações com critérios etários exclusivamente biopsicológicos.  

 

 JUAREZ CIRINO DOS SANTOS, responde: 

 

Indivíduos menores de 18 anos não possuem o desenvolvimento 
biopsicológico e social necessário para compreender a natureza criminosa 
de suas ações ou para orientar o comportamento de acordo com essa 
compreensão. (RANGEL, 2015, p. 209, apud SANTOS, 2006, p.287). 

 

 Basta que determinado segmento da sociedade depare-se com um grave 

crime (ato infracional) cometido por um adolescente para que seja levantada a 

questão como fosse tardia em reduzir a maioridade penal. Dá-se exemplos de outros 

países que assimilam muito bem esse contexto. Mas não podemos deixar de 

observar o quanto somos uma sociedade, como Estado com vários problemas 

alarmantes que estão longe de serem sanados quanto a desigualdade social, a 

                                            
 Justificativas falaciosas dizem que os menores cometem crimes porque sabem que o ECA os 
protege... É como dissessem que os menores, verdadeiros rábulas, conhecem a bem a legislação e 
traçam seus planos de acordo com os dispositivos legais... 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. (RANGEL, 2015, p. 232-233). 
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fome, a educação, o preconceito ou a discriminação entre outros que estão 

resolvidos naqueles países ou com menores questões comparadas as nossas. 

 

 Na Alemanha existe a responsabilidade juvenil aos 14 anos, sendo no Brasil 

iniciada aos 12 anos, a responsabilidade penal adulta no sistema alemão 

denominou-se jovens adultos de idade entre 18 a 21 anos, dependendo do grau de 

discernimento e gravidade pode ser aplicada as regras do sistema de justiça juvenil 

e após os 21 anos a competência é exclusiva da jurisdição penal tradicional, 

semelhante a Espanha e Escócia. No sistema austríaco a aplicação da lei da justiça 

juvenil é até os 19 anos, sendo as penas atenuadas entre 19 e 21 anos. No Canadá 

a legislação Youth Criminal Justice Act/2002 admite que o adolescente seja julgado 

a partir dos 14 anos, no entanto estabelece que não será aplicada a pena mais 

grave que aquela praticada por um adulto. Na Inglaterra a responsabilidade penal 

entre 18 e 21 anos também é atenuada. No Japão a maioridade penal é fixada aos 

21 anos, semelhante a Portugal. Nos Estados Unidos, em grande parte dos Estados, 

os adolescentes com mais de 12 anos podem ser submetidos aos mesmos 

procedimentos dos adultos, inclusive com imposição de pena de morte ou prisão 

perpétua - o País não ratificou a Convenção Internacional sobre os Direitos da 

Criança. Dados baseados no estudo elaborado pela UNICEF de 2007 sem análise 

na legislação dos países referidos. 

 

 PAULO CESAR BUSATO, em sua obra, reputa sobre a imputabilidade: 

 

A imputabilidade refere-se a reunião de um conjunto de características 
pessoais que tornam o sujeito capaz de ser uma pessoa à qual possa ser 
atribuída uma responsabilidade por um ilícito cometido. Para que se possa 
reprovar uma conduta, é necessário que seja demonstrado que o agente 
podia compreender, e maneira geral, o comando normativo.  
 
A imputabilidade é uma capacidade de compreensão e de valoração e 
atuação consequente com essa compreensão. Essa compreensão, 
valoração e atuação depende, evidentemente, da conjugação de fatores 
físicos, biológicos, psíquicos e psicossoais. (RANGEL, 2015, p. 209, apud 
BUSATO, 2013, p. 557). 

 

 No Brasil a medida socioeducativa mais rigorosa é a internação que constitui 

privação de liberdade, dependendo da gravidade do ato infracional, respeitado os 

princípios da brevidade e excepcionalidade, o período máximo de internação não 

passará de 03 (três) anos e atingido esse limite, ainda poderá ser estabelecido o 
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regime de semiliberdade ou liberdade assistida e somente será liberado aos vinte e 

um anos de idade. Em tese um adolescente que cometer um crime grave aos 12 

(doze) anos de idade, com internação e progressão do regime, poderá ter restrição a 

liberdade por 09 (nove) anos, como espécie de “pena máxima” do ECA. Um adulto 

que comete o crime de roubo com emprego de violência a mão armada, poderá ter a 

pena de 4 anos com aumento de 1/3 (um terço) ou mais a metade da pena, nesse 

exemplo chegaria entre 5 (cinco) a 8 (oito) anos, na execução penal cumprida mais 

da metade, ou seja, a grosso modo de 2 a 4 anos poderá ser posto em livramento 

condicional. 

 

 CEZAR ROBERTO BITENCOURT advoga o entendimento de que: 

 

De lege ferenda” se construa uma terceira via, isto é, nem a 
responsabilidade penal do nosso Código Penal, nem as medidas 
terapêuticas do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas uma 
responsabilidade penal diminuída, com consequências diferenciadas, para 
os infratores jovens com idade entre dezesseis e vinte e um anos cujas 
sanções devem ser cumpridas em outra espécie de estabelecimento, 
exclusiva para menores, com tratamento adequado, enfim um tratamento 
especial, afastando qualquer possibilidade de referidos menores virem a 
cumprir a sanção penal juntamente com os delinquentes adultos. (RANGEL, 
2015, p. 217, apud BITTENCOURT, 2007, p. 334). 

  

 O discurso sensacionalista com teses para diminuição ou extinção da 

violência, punição severa, rigor na aplicação das leis criminais, etc., vem sempre à 

“tiracolo” no conjunto dos objetivos eleitorais seja do legislativo ou executivo, mas 

nada de concreto se faz valia. A lei dos crimes hediondos não inibiu a violência, a 

inclusão do homicídio em seu rol, não surtiu efeito. O Estatuto do Desarmamento 

não retirou as armas da criminalidade, e assim como todas as outras que escorrem 

pelo ralo abaixo. 
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5 AS CONSEQUENCIAS ECONÔMICAS COM A REDUÇÃO DA MAIORIDADE 

 

 O primeiro fato que devemos levar em consideração com a redução da 

maioridade penal está inerente ao aumento da criminalidade urbana e rural, pois a 

Proteção Integral aos jovens ficará em segundo plano, as crianças e adolescentes 

enquanto não sejam passíveis de punição penal, ou seja, se vigorar aos dezesseis 

anos, consequentemente substituirão àqueles as ações infracionais e punitivas 

provocando o desencadeamento desenfreado de criminosos mirins. Haverá a 

diminuição da educação e profissionalização, com alocação de recursos em 

contingentes de segurança de efetivo, prevenção, centros de internação, gastos 

diversos do poder público, desaparecimento dos jovens no seio familiar, maiores 

atendimentos hospitalares e demais custos derivados, tendo em vista que o Estado 

deverá orientar pelos princípios da eficácia e eficiência administrativa. 

 

 Todavia, o impacto do custo benefício será efeito reverso na economia sob a 

consequência lógica na questão legislativa. 

 

 Numa visão simplista as decisões dos profissionais do Direito que por regra 

tem uma visão obtusa e fechada, não levarão em conta quais os conflitos que 

deveriam ser resolvidos em esfera primordialmente interdisciplinar corroborado com 

a realidade fática.  

 

 Seria muito ínfimo sopesar que o adolescente infrator deve ser punido, pois 

sabe indubitavelmente o que está fazendo, mas uma criança com 10 anos também 

sabe o que está fazendo, ou faz por fazer, segue um modelo, contudo não tem plena 

cognição e razão dos seus atos. Assim funciona com todo jovem, que durante esse 

estágio rebela-se e surge a questão da crise existencial, pode ser reflexo do prelúdio 

da vida adulta, as responsabilidades, por exemplo: o alistamento militar. 

 

 WARAT revela o senso comum e ensina: 

 

Os conhecimentos vulgares, que traduzem necessidades em ideias. Trata-
se da atividade intelectual do homem comum, resultante da percepção 
imediata e da utilidade do saber. Em outras palavras, são as imagens 
cotidianas que criam a ilusão de uma realidade composta de dados claros, 
transparentes, que podem ser interpretados, com segurança, mediante uma 
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razão comandada pela intuição. Todas essas regiões influem, consciente ou 
inconscientemente, na forma do espírito jurídico; num saber que, 
provocando conotativametne a opacidade das relações sociais, afasta os 
juristas da compreensão do papel do direito e do seu conhecimento na 
sociedade. (RANGEL, 2015, p. 242, WARAT, 2004. P. 34) 

  

 A diminuição da maioridade penal denota uma falsa ideia da diminuição da 

violência, com consequências econômicas, sociais e psicológicas. Existe um custo 

da violência no Brasil, e esse combate não seria a forma educacional, socializável, 

recuperativa ou investimento. É uma maré de prejuízos irrecuperáveis 

desencadeando outros setores como a perda da renda per capita, queda do 

recolhimento de impostos, diminuição da circulação da moeda, aumento do 

desemprego e gastos mais elevados com a saúde, indenizações, etc. 

 

 RANGEL lembra economicamente o advento da “Lei Seca”, in verbis: 

 

A Operação Lei Seca: em 2008, um ano antes de iniciar a fiscalização, 
morreram 36.924 pessoas em todo o Brasil em acidentes de trânsito. Em 
2009, foram 34.597 óbitos, ou seja uma redução de 6,2% no número de 
mortos. A rede pública de saúde economizou cerca de 100 milhões de reais 
com a queda do número de acidentes. Significa dizer que uma política 
pública bem pensada, preventiva, organizada, séria e estruturada, é 
resultado positivo ao Estado, e é nisso que não estão pensando quando se 
fala em redução da menor idade penal. 

 

 Assim, com a redução da maioridade penal o gasto econômico para 

implantação de novos centros de detenção, novos centros e programas de 

internação e os custos de reinserção dos jovens na sociedade, levando-se em conta 

o tempo que os jovens levarão a ter oportunidades mostrará que o custo será muito 

maior que o benefício. 

 

 BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS ensina sobre o processo de exclusão 

social nos países periféricos: 

 

Aqueles que estão excluídos do contrato social não podem exprimir 
politicamente a sua contestação ao sistema. Então como é que a 
exprimem? Pelo aumento da criminalidade. O aumento da criminalidade é, 
hoje, em muitos países, uma forma não política de responder a um conflito 
político de exclusão social. (RANGEL, 2015, p. 249-250 apud SANTOS, 
2000, p. 14) 
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 Há de ressaltar que somos controlados pela globalização de forma 

plenamente capitalista, o consumo faz girar o País, mas o que está entrelinhas é o 

custo privado, não somente na carga tributária, tampouco bens e serviços, mas os 

gastos para a sobrevivência, com materiais, processos judiciais, traumas, carros 

blindados, grades, alarmes, seguros, funerais, sofrimento, dor, perda e situações 

intangíveis influenciadas pelo medo e pelo crime, mas está longe de ser solução a 

redução da maioridade penal, não resolve. 

 

 O mínimo ético para o Estado agir está dentro da própria sociedade, está 

latente onde ocorrem e como ocorre a violência e os crimes. Esses pontos são 

nevrálgicos para uma política macro, especialmente nas favelas onde deve ser 

desenvolvida a prática do bem-estar e reinserção social, atualmente não há espaço 

para a moradia digna, de inserir as pessoas das comunidades em nosso sistema. É 

um sistema paralelo, com regras próprias, do comércio ilegal, do trafico de drogas e 

armas, do contrabando, da usurpação, de resistência contra a segurança e com 

poderio superior ao Estado. A segurança pública não pode ser somente ostensiva, 

principalmente deve ser preventiva e pensada, por isso demanda investimento e 

programas sociais eficientes. 

 

 A invasão numa favela deve estar além de ser operação policial, mas de estar 

presente o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública de forma 

permanente, esse seria o contexto de inclusão social: o acesso à justiça. Por 

algumas vezes nos deparamos com notícias de corrupção na polícia, milícias ou 

grupos de extermínio, contra pessoas comuns criminosas ou não. 

 

 Sobretudo se houve igualdade de direitos, ouvir a voz da classe oprimida, 

trabalhadora, serviente ao silêncio do “morro” é o pressuposto básico da cidadania e 

um combate eficaz. Basta dizer que a forma de manifestação contra a corrupção, o 

abandono, o descaso e a criminalidade inversa da polícia contra o povo se dá com 

mais ações de violência, danos ao patrimônio público e privado, com aproveitamento 

dos infiltrados para cometer mais crimes, em exemplos: queimar ônibus ateando 

fogo com pessoas inocentes em seu interior ou arrastões por avenidas e demais 

locais públicos. Pode nos parecer surreal, mas cria um sentimento que o próprio 

Governo aceite tais atos para que façam mais uma “operação bem sucedida”. 
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6 O PONTO DE VISTA A FAVOR DA REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL  

 

 Não raras vezes nos deparamos com argumentos que defendem a redução 

da maioridade penal como fosse a forma mais sensata em conter a violência e não 

fique o menor impune. 

 

 Se um adolescente com 16 anos de idade pode votar, qual o motivo não pode 

ser responsabilizado pelos atos criminosos que vier a cometer? 

 

 Esse é o discurso mais comum, cuja resposta está na própria legislação, mais 

assertivamente no artigo 14 da Constituição Federal estabelece como condição de 

elegibilidade a idade mínima. Logo o menor com 16 anos de idade não pode ser 

votado nem mesmo para Vereador que exige idade de 18 anos, a razão é que os 

cargos públicos e políticos exigem maturidade e desenvolvimento mental suficiente 

do poder de controle dos seus instintos, impulsos, atos ou emoções. Raras 

exceções os eleitos tem idade menor que 20 anos, nenhuma pessoa defende que 

seja “governado” por um adolescente ou vários adolescentes com 16 anos de idade. 

 

 Este é somente um argumento falso para induzir a sociedade ao erro sobre 

direito e obrigação. 

 

 Outros pontos relevantes: dizer que o jovem de 16 anos de idade tenha que 

ser responsabilizado criminalmente, pois tem maturidade e sabe dos seus atos. Mas 

já não é bem assim quando se trata de ter o direito a carteira nacional de habilitação 

e quiçá trabalhar como motorista profissional; ou, sem o consentimento dos pais 

contrair o matrimônio, casar-se, consequentemente ter filhos e educá-los; abrir uma 

conta bancária, ter cartão de crédito; contratar das mais variadas formas de 

mercado, comprando e vendendo bens; prestar serviços de qualquer natureza; 

administrar a herança; viajar para qualquer lugar; morar sozinho, dentre outras 

situações. 

 

 Não se pode confundir maturidade, com idade, com 16 anos de idade o 

desenvolvimento psicológico é incompleto. 
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 O Ministério da Defesa, através do Exército Brasileiro, expediu Portaria/2015, 

dispondo a regulamentação das atividades de colecionamento, tiro esportivo e caça 

e outras providências, vedou, expressamente ao menor de 25 anos. 

 

 A teoria da redução da maioridade penal é um sinal, para seus defensores, 

que devem ser punidos os filhos dos outros, e que “certamente” estarão imunes às 

mesmas regras. É uma falsa ideia. Isso torna claro pura e simplesmente quem são 

os adolescentes que devem ser encarcerados: são aqueles largados a própria sorte, 

abandonados, sem inclusão, sem educação, viciados, vivendo de pequenos furtos 

para financiar o consumo de drogas, convocados para os serviços do crime, contudo 

o favelado, o doente, o negro, o pobre, o sem rumo de família perdida, se houver 

uma. 

 

 Os defensores de plantão afirmam que as instituições que acolhem menores 

infratores jamais conseguirão ressocializar o menor infrator, pelo contrário, imaginam 

que saem de lá piores que entraram. Mas o que dizer das cadeias públicas e do 

sistema carcerário?  

 

 Se houver pessoas na profunda pobreza, sem condições de uma vida digna e 

os meios mínimos de subsistência e sobrevivência, com educação, amparo, saúde, 

oportunidade e inclusão, jamais há de se discutir, pensar em falar na redução da 

maioridade penal. 

 

 Outra falsa ideia daqueles que são a favor da redução da maioridade penal, 

está na sensação que o menor sabe que está cometendo um ato infracional e não 

um crime, em função de sua idade não será julgado como um adulto. Por vezes o 

próprio menor infrator revela esse conhecimento, afinal quem se importa? Mas o 

lado obscuro deve ser revelado, esse mesmo menor não tem condições psicológicas 

para dizer algo assim. Devemos levar em considerações onde esse menor está 

inserido, e como teve conhecimento de que “apenas” está cometendo um ato 

infracional. 

 

 RANGEL destaca que existe um sistema perverso de exclusão, de desigualdade 

social que cria revolta. Esse mesmo adolescente deve ser perguntado o que o levou a 
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cometer tal conduta, quais são os motivos e veremos que por trás desse ímpeto se 

esconde um problema da desagregação familiar e social. Pode ser que não 

percebam, nem nós, mas a maioria dos moradores da favela vislumbra um dia 

melhor ou um momento bom, pois todos eles devem ter histórico em suas vidas de 

violência. Ingenuidade seria imaginar com uma “lei nova” tudo iria se transformar e 

os jovens fossem procurar uma escola, um trabalho e reatar com sua família. Ledo 

engano. 

 

 Qualquer pessoa bem intencionada fizer uma visita a um estabelecimento de 

internação de menores verão que a punição maior que aquela não existe num 

sistema decente de tratamento de menores onde o princípio é o da Proteção 

Integral. Nessas instituições ocorre exatamente tudo como o que lamentavelmente 

ocorre nos presídios comuns: tortura; maus tratos, rebeliões, fugas, superlocação, 

etc. Há, contudo, exceções em estruturas e profissionais que dedicam suas vidas 

em prol da ressocialização, o que no sistema carcerário nos parece inexistir. 
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6.1 INTERDISCIPLINARIEDADE: A OBRIGAÇÃO À APRENDIZAGEM  

 

 Não existe o risco do adolescente com 14 anos cometer um crime? E se 

ocorrer no seu trabalho? Qual a responsabilidade?  

 

 A certeza que a precocidade para a demanda é muito latente, mas não é 

favorável. O Estado deveria ter o aparato necessário para dar suporte a alguém 

muito jovem e não expô-la à sociedade quase obrigatoriamente, senão vejamos a 

Lei 10.097/2000 sobre a aprendizagem e do artigo 429 da CLT, estatui: 

 

Art. 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a 
empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem 
número de aprendizes equivalente a 5% (cinco por cento) no mínimo, e 15% 
(quinze por cento) no máximo, dos trabalhadores existentes em cada 
estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional. 

 

 É uma obrigação para o estabelecimento empresarial da contratação, como 

também uma “imposição” ao jovem. Isso poderia ferir a Constituição Federal? O 

trabalho na prática com a nomenclatura de aprendiz, por mais que o horário seja 

reduzido e não enfrentar atividades de riscos com grau de periculosidade, à 

empresa, vê-se obrigada a respeitar o contrato até seu termo, no máximo 02 anos, 

salvo algumas exceções. E se houver risco, como ser apurado pelos órgãos do 

Ministério do Trabalho e Emprego, se dos empregos e funções de trabalho normais 

não há fiscalização e abarrotam o Poder Judiciário. 

 

 No mesmo viés para imputabilidade, temos que analisar o desenvolvimento 

biopsicológico e as características para estabelecer diretrizes obrigatórias, pois não 

há razão para o jovem durante a aprendizagem técnica conciliar com a 

aprendizagem teórica, a prática é muito diferente. 
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6.2 O PROJETO DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO Nº 171 DE 1993 

 

 O projeto de emenda visa alterar o artigo 228 da Constituição Federal, que 

passará a ter a seguinte redação:  

 

Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezesseis anos...  
 

 Esse projeto foi apresentado na Câmara dos Deputados e publicado no Diário 

do Congresso Nacional em 27 de Outubro de 1993 sob nº 179 Brasília – DF com 

proposição do Deputado Federal Benedito Domingos, advogado e pastor filiado ao 

PP/DF.  

 

 Na época a proposição foi recepcionada pelo então Presidente da Câmara 

Inocêncio Oliveira, que de sua trajetória política em meados de 2006 foi condenado 

em processo tramitado pelo TRT-MA a pagar indenização pelo fato de manter 53 

(cinquenta e três) trabalhadores pela prática de trabalho escravo em sua Fazenda 

no interior do Maranhão, ocorrido em 2002.  O autor do projeto da EC 171/93, 

Benedito Domingos, enfrentou processo de cassação por volta de 2010 por quebra 

de decoro parlamentar na Comissão de Ética, em razão de falta de provas e 

cerceamento de defesa alegados foi absolvido, mas em 03/05/2016 pelo mesmo 

crime, fraudes em licitações e corrupção passiva favorecendo seu filho, foi 

condenado a 5 anos e 8 meses, cumpridos inicialmente em regime semi-aberto. 

 

 O autor do projeto de Emenda à Constituição, Benedito Domingos, apontou 

como “Justificação” para imputabilidade do menor de 18 anos e maior de 16 anos o 

fato da lei adotar os preceitos biológicos não aferindo o desenvolvimento mental. 

Aventou que o critério é ultrapassado para considerar o menor “irresponsável” para o 

ordenamento jurídico por edição do Estatuto Criminal em 1940, contudo 

observaremos as contradições que obtiveram neste estudo. 

 

 Nas suas palavras indagou... é notório, até ao menos atento observador, que o 

acesso destes (sic. menores) à informação – nem sempre de boa qualidade – é 

infinitamente superior àqueles de 1940. Vejamos que inicia sob o pretexto do acesso a 

informação, como referimos neste, o mundo globalizado, o avanço tecnológico e 
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constante sempre irá superar a cada dia uma diferente disposição normativa. O 

acesso a informação é garantia fundamental estatuída no Art. 5º, XIV da CF, e não 

podem sofrem qualquer restrição nos termos do Art. 220 da CF e compete a Lei 

Federal regular os meios em que estão sujeitas qualquer criança e adolescente, em 

qualquer faixa etária. Revela alguns exemplos como a liberdade de imprensa, a 

ausência de censura prévia, a liberação sexual, a emancipação e independência dos filhos 

cada vez mais prematura, a consciência política que impregna a cabeça dos adolescentes, a 

televisão como o maior veículo de informação jamais visto ao alcance da quase totalidade, 

enfim, a própria dinâmica da vida. Ao pensarmos que fosse esse o “problema”, 

passados 24 (vinte e quatro) anos vimos um desenvolvimento muito mais amplo e 

alguma crença que as políticas públicas pouco acompanharam a retórica. O embate 

deveria ser feito àquele que permite o acesso, divulga conteúdos impróprios, com 

atribuição do próprio Estado que passivamente não previne ou fiscaliza. 

 

  É de bom alvitre lembrarmos o cenário político e social da época, em 1993 

votamos através de plebiscito para escolha da forma de Governo: República ou 

Monarquia Constitucional e o sistema de Governo: Parlamentarismo ou 

Presidencialismo. Com ressalva, podemos atualmente imaginar o que seria o 

combate à corrupção com o parlamentarismo, como não bastasse o foro 

privilegiado. Essa Emenda Constitucional de 1992 foi sustentada pelo descontrole 

econômico, político e social, lembrada pelos constituintes que durante o reinado de 

Dom Pedro II o Brasil viveu um período de grande estabilidade. Em Setembro de 

1992 houve uma grande ruptura no Poder Executivo, envolvido num grande 

esquema de corrupção e outros crimes, a OAB e a ABI impetraram o pedido de 

impeachment do Presidente Fernando Collor de Mello, vindo a renunciar meses 

depois, pelo “grito” que surgiu nas ruas do País, liderados pelos jovens 

denominados “caras pintadas”. O movimento foi pacífico até onde sabemos e em 

grande escala; não soa razoável uma medida repressiva contra os jovens? A força 

do País? Imaginemos, se aprovada a redução da maioridade penal àquela época, 

seria um enfrentamento severo e ditatorial contra a juventude. 

 

 Aduz no texto da PEC, que pela legislação penal brasileira, o menor de dezoito 

anos não está sujeito a qualquer sanção de ordem punitiva, mas tão somente às medidas 

denominadas sócio-educativas, que, em síntese são: advertências, obrigação de reparar o 
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dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação. 

Trata-se da Lei 8.069 de 13/07/1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente que 

trataremos de aprofundar posteriormente, mas vem nesse momento para surgir a 

questão que a proposição enfatizou que as medidas sócio-educativas não tem 

sanção punitiva. O que se pretende fazer agora?  Novas “senzalas”? 

 

 A sociedade favorável à redução da maioridade penal foi concatenando os 

exemplos citados na proposta e repassando informações com antolhos em sua 

visão, desses exemplos também citados neste trabalho, são: 

 

O indivíduo se torna capaz para o casamento aos 18 anos se homem e aos 
16 se mulher (Código Civil de 1916 Revogado), o critério é apenas de 
caráter biológico, não havendo o legislador se preocupado com os aspectos 
psicológicos, morais e sociais para ato tão importante e sério na vida, donde 
advém a família, a célula “mater” da sociedade; para a prática dos atos da 
vida civil, em geral, 21 anos... 

 

 Destaca-se a contradição em comparação a proposição, indagando que a 

responsabilidade civil deve ser exercida a partir dos 21 anos, clara demonstração 

que o jovem não tem pleno discernimento e mentalidade para referida prática. 

 

 Com efeito, nos exemplos cita: 

 

O exercício dos direitos eleitorais, 16 anos, irresponsável, porém quanto a 
prática de crimes eleitorais... 
 
Para que possa contratar trabalho (emprego), 14 anos, apesar de o menor 
não poder, ele próprio, sozinho, distratar, etc.  

 

 As práticas citadas todas tem amparo nas medidas legislativas, quanto a votar 

e não ser votado, seguramente os crimes eleitorais devem atingir com mais afinco os 

candidatos com compra de votos, corrupção, fraude, incitação, utilizar-se de cargos, 

bens e serviços públicos, doações duvidosas de campanhas, crimes contra a honra, 

boca de urna, propagação de sons e utilização de propagandas não permitidas e 

poluentes, etc.. Quanto ao emprego a contratação em regra é o aprendizado e a 

contratação está solidariamente atrelada as Instituições Educacionais do Ensino 

Técnico, desse modo o próprio adolescente contrata e distrata, o ônus recai sobre 

as empresas de porte médio e grande que estão obrigadas a cumprir o contrato 
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durante o ensino técnico, cuja demissão somente se dá em alguns casos, por 

exemplo: déficit na avaliação, justa causa, etc. 

 

 Nenhum jovem menor de 18 anos decide cometer crimes graves e hediondos 

ou de menor potencial ofensivo por conta de sua idade. Ele está inserido no 

ambiente da criminalidade que são lideradas por não jovens, inclusive citada na 

proposição a maioria dos crimes de assalto, de roubo, de estupro, de assassinato e de 

latrocínio, são praticados por menores de dezoito anos, quase sempre, aliciados por adultos. 

Informação temerária, muito vaga e distorcida, acredita-se que todos os crimes 

contra o patrimônio são para a satisfação mediata de consumo, mesmo que 

produtos ou equipamentos proibidos e ilícitos, armas ou drogas (inclui-se bebida 

alcoólica), ou por necessidade fome ou vestuário, ou para ostentação veículo, bailes 

(mais comuns bailes funk), aparelhos eletrônicos, etc.. Dos crimes contra a 

dignidade sexual deve ser levada em consideração a predisposição do agente e 

análise patológica. 

 

 Indagou que os jovens na carreira do crime vão se organizando em quadrilhas, que 

a própria polícia não tem condições de enfrentar, pois, a lei impede de acionar os 

dispositivos que normalmente aplicaria se tais pessoas não fossem consideradas 

inimputáveis. Outro puro engano, como identificar se o indivíduo é menor ou maior? 

Consideraremos as estatísticas da década de 90, que serviram de parâmetro para a 

PEC 171, mas atualmente, crianças inocentes, dentro de escolas ou nas 

comunidades são vitimadas pela ação policial, como também do crime organizado. 

Crianças de 5 e 6 anos são orientadas e treinadas ao ouvirem disparos de arma de 

fogo a se deitarem no chão da sala de aula e nos corredores das escolas, é um 

clima de guerra. E o contrário como argumentou o Deputado da proposição, ocorre 

diariamente, com torturas e assassinatos dos jovens, seja infrator ou não. 

 

 Dentre os argumentos frágeis e desconexos, encontra-se em um dos 

parágrafos da proposição que o aumento considerável da criminalidade por parte de 

menores de dezoito anos de idade que delinquem e que, carentes de institutos adequados 

ao seu recolhimento para reeducação ou correção de comportamento, após curto 

afastamento do meio social em estabelecimentos reformatórios voltam inevitavelmente ás 

práticas criminosas (grifo nosso). Ora, essa probabilidade está concentrada nos 
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crimes com penas de reclusão que prima facie deveria ser no regime fechado que 

atinge os criminosos maiores de idade, cujo tempo recluso aperfeiçoam a vida 

criminosa e por determinado período voltam às ruas, essa oferta ao apenado ocorre 

também na detenção ou outra restrição de liberdade, e em controvérsia a indagação 

nos estabelecimentos reformatórios os jovens menores tem presente que sua 

restrição possui caráter pedagógico.  

 

 O discurso das razões da proposição para a redução da maioridade penal, 

vindo a ser destacada inicialmente pela PEC171/1993, na vigência do Estatuto da 

Criança e do Adolescente disciplinado pela Lei 8.069/1990 evidentemente enfatiza 

somente a pior forma das medidas socioeducativas, ou seja, a internação em 

estabelecimentos educacionais. Para Fabiana Schmidt, exercendo a função como 

assistente social na Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul 

(FASE), experimentou situações diretas com os internos, cuja pesquisa teve a 

percepção do arrependimento dos menores infratores, entre seus métodos de 

pesquisas, ressaltamos a entrevista a um dos operadores da instituição: 

 

RGP2. (...) o Estado prima pelo cumprimento do Estatuto e nós vivemos ou 
trilhamos numa sociedade positivista, ou seja, dentro do Estatuto estão 
previstas as penas, as sanções, vamos dizer assim, pertinentes ao 
adolescente infrator, dentre elas, as medidas no sistema fechado que são 
de internação ... então nesse contexto entendemos que existem casos 
específicos onde essa Medida é necessária. É lamentável que nós 
tenhamos que privar da liberdade adolescentes mas existem alguns casos 
em que isso é essencial, é fundamental. Então nós vemos assim com uma 
naturalidade, certo, só entendemos que esse tipo de Medida, não pode ser, 
todo e qualquer ato infracional cometido, tenha a Internação como uma 
solução, como fim independente, então tem que ser um ato infracional de 
natureza grave, deve se ter esgotados todos os outros recursos, 
pedagógicos de ressocialização já devem ter sido esgotadas para que se 
aplique a internação ou quando existe uma comoção social muito grande 
devido á gravidade do fato, ou repercussões do fato em que se exige 
internação. (SCHIMDT, 2009, p. 77) 

 
 O fato baseia-se na internação como medida socioeducativa seja considerada 

ultima ratio e em hipóteses de grande relevância reputadas grave, isto porque o que 

se pretende na realidade seria excluir as crianças e adolescentes inseridos na 

situação de pobreza e miséria, que na maioria dos casos cometem seus atos 

infracionais por questões de exclusão social e familiar, e a mesma Proteção que o 

Estado se dignifica constitucionalmente em zelar lhe é cobrada pela sociedade em 

punir, tirando de circulação esses jovens infratores para torná-los invisíveis aos 
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nossos olhos, onde sofrem ofensas a sua moralidade, obrigações por autoridade, 

condução coercitiva e encarceramento, justificando-se na preservação do equilíbrio 

da paz social. Logo a internação dos jovens que contrários a sua vontade são 

forçados a entender que devem se reeducar, estudar, criar oportunidades, não 

repetir ações maléficas para si ou para outrem e logo postos a liberdade, tudo será 

automaticamente transformado em passe de mágica e irão reencontrar sua família 

com melhores condições econômicas e sociais, escolas sem tráfico e tiroteios, sem 

nenhum tipo de exploração, com boas condições para a saúde, habitação, 

transporte, vestuário e higiene. Infelizmente outro ledo engano, pois a frustração é 

cada vez maior, assim como o desamparo familiar e social. É a convicção que 

delegacias e presídios em havendo a redução da maioridade penal, não será melhor 

para o jovem “criminoso” e para a sociedade, muito menos ainda para o Estado. 

 

 A justificação da PEC 171/93 em linhas finais, cita Rui Barbosa: vamos educar 

a criança para não termos que punir o adulto. É próprio contraponto, pois se pretende 

educar, não significa punir a criança com a redução da maioridade penal, que 

semeará no seu intimo ser julgado como se fosse um adulto. Em muitos casos, 

vemos adolescentes se sentirem “aptos” a fazerem o que um adulto lhes é permitido, 

sentindo-se “homem”, por outro viés, dentro de uma organização criminosa ou 

comunidade costumeiramente vivenciando o crime, instigará ao adolescente ser tão 

bárbaro negativamente quanto ao seu exemplo adulto. O adolescente marginalizado 

sofre a pressão para auto afirmar-se.  

 

 Após essa proposição de Emenda à Constituição, durante esse período até o 

presente momento o Congresso Nacional realizou uma série de reformas a PEC, 

seja para alteração na própria Constituição Federal, bem como nas disposições do 

ECA, por fim, estamos em fase atual da PEC 33/2012.  
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6.3 O PROJETO DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO Nº 33 DE 2012 

 

 Conferimos neste trabalho que os direitos da Criança e do Adolescente 

atravessou fronteiras históricas, nos mais variados cenários políticos e sempre 

emergiu grandes polêmicas centralizadoras sobre o tema. 

 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente sancionado pela Lei 8.069 de 

13/07/1990, revogando o Código de Menores e demais disposições em contrário, 

preliminarmente encontrou resistência com a PEC 171/93 conforme verificamos 

anteriormente. Em sequência foram vários requerimentos de modificações textuais e 

contextuais e finalmente no dia 01/06/2016 a Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania aprovou dois requerimentos de audiência pública para análise da 

comissão sobre a PEC 33/2012. 

 

 Os maiores debates confrontaram entre os parlamentares que o objeto não 

seria alteração Constitucional, outros a defendiam. Em matéria veiculada no sítio 

eletrônico do Senado Federal, em 02/06/2016, assinada por Simone Franco, 

observando que em 2015, seguindo nessa direção, o Senado aprovou substitutivo a 

projeto de lei (PLS 333/2015) do senador José Serra (PSDB-SP) que cria regime especial 

de atendimento socioeducativo dentro do ECA para menores que praticaram, mediante 

violência ou grave ameaça, delitos previstos na Lei de Crimes Hediondos (Lei 8.072/1990).  

 

 A Proposta de Emenda à Constituição nº 33, de 2012, traz como Ementa:  

 

Altera a redação dos artigos 129 e 228 da Constituição Federal, 
acrescentando um parágrafo único para prever a possibilidade de 
desconsideração da inimputabilidade penal de maiores de dezesseis anos e 
menores de dezoito anos por lei complementar. 

 

 Nota-se que o Senado Federal está a pequeno passo para a satisfação 

daqueles que defendem a redução da maioridade penal, sem sequer analisar a 

conjuntura dos meios atuais do sistema de internação (em analogia à reclusão e 

detenção) cuja pena é a mais grave instituída pelo ECA. Para florear que a redução 

da maioridade penal não seja vista na sociedade brasileira ou internacionalmente, 

como País que pune menor, sem que ao menos tenha tido capacidade de analisar 

quais instituições com o mínimo de dignidade humana, de ressocialização, de 
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reeducação, de saúde e segurança, restará sem solução efetiva para a situação e 

trará enorme risco quando houver casos repetitivos. 

 

  A explicação do tema da Ementa: 

 

Altera o art. 129 da Constituição Federal para dispor que são funções 
institucionais do Ministério Público promover, privativamente, a ação penal 
pública e o incidente de desconsideração de inimputabilidade penal de 
menores de dezoito anos e maiores de dezesseis anos. Altera o art. 228 da 
Constituição Federal para dispor que Lei Complementar estabelecerá os 
casos em que o Ministério Público poderá propor, nos procedimentos para a 
apuração de ato infracional praticado por menor de dezoito anos e maior de 
dezesseis anos, incidente de desconsideração da sua inimputabilidade.  

 

 As instituições do corpo jurídico do País se manifestaram desde o início da 

PEC 171/93 serem contrários a aprovação da redução da maioridade penal.  

 

 Em nota publicada no sitio eletrônico do Movimento do Ministério Público 

Democrático, manifesta o repúdio à proposta de redução da idade de 

imputabilidade penal, confira trecho: 

 

Tal proposta em nada contribui a superação da grave situação de 
segurança pública no País e constitui em brutal rompimento de 
compromissos assumidos pela Nação com sua infância e juventude perante 
si mesma e a comunidade internacional. 
 
... Se há insuficiências no sistema de justiça para adolescentes em conflito 
com a lei de modo a não atender aos primados previstos na CF e na 
Normativa Internacional, estas devem ser equacionadas no âmbito da 
Justiça Especializada, dando efetivo cumprimento aos princípios 
enunciados na própria CF e expressos na Lei 8.069.* 

 

 A voz do Ministério Público é de fundamental importância por possuir ligação 

direta com o tema, ao qual incumbe a função jurisdicional na defesa da ordem 

jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis previstos na Constituição 

Federal.  

 

 

                                            
Movimento do Ministério Público Democrático – MPD é uma associação fundada por membros do 
Ministério Público em 1991 com o intuito de promover o maior compromisso da justiça para com o 
povo. 
Nota publicada 26.09.2017 no endereço eletrônico mpd.org.br/notas-publicas/. 
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7 NOVO INSTITUTO: DESCONSIDERAÇÃO DA IMPUTABILIDADE PENAL 

 

 Introduzimos superficialmente as funções do Ministério Público as quais estão 

previstas no art. 129 da Constituição Federal. Para o Código de Processo Civil o 

Ministério Público intervirá como fiscal da ordem jurídica, dentre outras hipóteses, 

especialmente quando envolver interesse de incapaz, a preservação do menor 

encontra guarida no Código de Processo Penal, em especial ao artigo 33, in verbis: 

 

Art. 33. Se o ofendido for menor de 18 (dezoito) anos, ou mentalmente 
enfermo, ou retardado mental, e não tiver representante legal, ou colidirem 
os interesses deste com os daquele, o direito de queixa poderá ser exercido 
por curador especial, nomeado, de ofício ou a requerimento do Ministério 
Público, pelo juiz competente para o processo penal.   

 

 Revelam-nos os casos de ação penal pública, quando intervir o Ministério 

Público, a instituição preserva o menor de dezoito anos quando ofendido, no entanto 

a PEC 33/2012 não tratou de alterar o código de processo penal, pois é uma relação 

conflituosa, posta em suspeição quando a mesma instituição defende os interesses 

de alguém incapaz, ou julgado incapaz para que nova atribuição lhe seja dada, ou 

seja, a criação de mais um instituto jurídico intervindo o Ministério Público para que 

incidentalmente decida se o menor de dezoito anos seja considerado capaz dos 

seus atos, processado e julgado de acordo com o Código de Processo Penal.  

 

 Cabe salientar que os membros da associação do Ministério Público 

enfatizaram e publicaram Notas Públicas sobre todos os requerimentos legislativos e 

debates do Congresso Nacional e são contrários a aprovação da proposição de 

Emenda à Constituição, tendo em vista que o Brasil é signatário internacionalmente 

da Proteção Integral. 

 

 Na mesma toada a PEC 33/2012 pretende alteração do artigo 228 da CF, 

onde os menores de dezoito anos estão sujeitos a legislação especial, para tanto 

tornar-se-ia inefetivo as atribuições do Ministério Público previstos no artigo 201 da 

Lei  8.069/90. 

 

                                            
 Lei 8.069 de 13/07/1990 que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente para Proteção Integral.  
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 O Incidente de Desconsideração  da Imputabilidade Penal jamais pode ter 

como paradigma o incidente da desconsideração da personalidade jurídica 

assentada no artigo 133 do Código de Processo Civil, tendo em vista que essa 

previsão faz jus a uma figura jurídica detentora de direitos e obrigações que por si só 

não satisfaz um dever nas relações civis ou que venha a ser responsabilizada por 

ações de seus membros pondo ordem inversa os anseios patrimoniais, ora se 

confundem como ente ativo e passivo. 

 

 Para o incidente da desconsideração da imputabilidade penal, não há como o 

Ministério Público distinguir se o menor púbere deixará de ser imputável por 

determinado ato infracional ao passo que a mesma instituição tem o dever de 

preservar a integridade física e psíquica do adolescente, para que este tenha a 

correção necessária sem que seja exposta sua vida pregressa e certamente sofrerá 

discriminação durante os anos seguintes e tornará a sociedade um celeiro de 

marginalizados. Se assim ocorrer para dar as costas ao adolescente e quanto mais 

distante e enclausurado melhor, teremos a nova era das senzalas. 
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8 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: A LEI EXISTE 

 

Em 1927 foi promulgado o Decreto nº 17943-A de 12/10/1927, diante do 

cenário de grave crise econômica e política, deixando várias crianças abandonadas 

e órfãs, houve um considerável aumento da criminalidade juvenil já na década de 

20, foi quando o Estado interviu para institucionalizar a tutela sobre as crianças e 

adolescentes, ocasião que a taxa de mortalidade infantil beirava a 70% nas Santas 

Casas de Misericórdia. Era o “problema do menor”. 

 

Posteriormente com a revogação da Lei 4.513/64 sobre a Fundação Nacional 

do Bem Estar do Menor e do Serviço de Assistência e a Lei 6.697/79 Código de 

Menores, foi sancionada a Lei 8.069/90 consubstanciada para atender a 

Constituição Federal de 1988. Em 2009 houve uma substituição de expressão de 

“pátrio poder”, cujo significado vinha a ser ultrapassado pela revogação do Código 

Civil de 1916 para a expressão “poder familiar” para que ambos os pais, 

independente da situação conjugal ou unilateralmente tenha a tutela sobre os filhos. 

 

Essas circunstâncias evolutivas da sociedade assentaram no Estatuto da 

Criança e do Adolescente ser de suma importância quando se trata dos direitos e 

deveres da criança e do adolescente. Os debates na sociedade e nos núcleos 

escolares fazem com que o adolescente invoque seus direitos perante as pessoas e 

as instituições, são conhecedores da legislação, mesmo aqueles que cometem os 

atos infracionais. Sua notoriedade assemelha-se ao Código do Consumidor, 

enquanto conhecimento da legislação onde todos sabem de seus direitos. 

 

A legislação aprofundada às medidas de proteção e socioeducativas são 

claras e teoricamente eficientes e irretocáveis. Trazemos alguns pontos relevantes 

quanto a prática de ato infracional, além das elencadas no artigo 112, também terá 

aplicação as hipóteses previstas do artigo 101, seguintes: 

 

Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a 
autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes 
medidas: 
... 
III – matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de 
ensino fundamental; 
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IV – inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, 
apoio e promoção da família, criança e do 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. 

 

 Tais hipóteses entrelaçam a proteção nos termos do artigo 98, que ocorre 

quando os direitos são violados ou ameaçados, por:  

 

I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 
II – por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 
III – em razão de sua conduta. 

 

 Vejamos que em último caso a “culpabilidade” é atribuída diretamente ao 

menor. Antes de qualquer medida protetiva ou socioeducativa, a sociedade, o 

Estado e a família estão diretamente ligados a qualquer prática da criança e do 

adolescente. 

 

 A redução da maioridade penal é esse contra-peso, o descenso de algo 

construído universalmente e historicamente, cuja prática sofre de forma convicta a 

omissão, não criando mecanismos para por em prática a lei atual, pelo contrário, 

acreditando ser mais viável a exposição do adolescente e da família no contexto de 

criminalização. 
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9 EXPLORAÇÃO INFATO-JUVENIL 

 

 O conflito aparente certamente ocorrerá comparando a PEC 33/2012 que visa 

a redução da maioridade penal com o artigo 218-B do Código Penal, in verbis: 

 

Art. 218-B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de 
exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por 
enfermidade ou deficiência mental, não temo necessário discernimento para 
a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. 
... 
§ 2º.... 
I – quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor 
de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos na situação descrita no caput 
deste artigo. 

  

 Nesse caso, se aprovada a Emenda à Constituição sobre a desconsideração 

da imputabilidade penal, poderá também ser tese de defesa contra a exploração 

sexual ou corrupção de menores? 

 

 Neste tópico abordaremos alguns exemplos que ocorre à pari passu, que 

fazem vítimas meninas menores de idade com exploração sexual entre ente da 

família ou terceiros, incitação ao consumo de bebidas alcoólicas e drogas, tráfico, 

exibição de gravações com cenas de nudez e sexo com divulgação em redes 

sociais, aborto juvenil, estupro e estupro coletivo, as mais variadas formas de 

violência física e psicológica, e homicídios. 

 

 Não foi caso isolado, de uma jovem que teve vídeo exposto nas redes sociais 

com cenas de nudez e sexo, e teve grande repercussão por ter feito um sinal de 

“ok”, caso que também ocorreu com uma adolescente no Piauí e seu fim foi suicídio. 

Aliás, suicídio é algo visto entre os jovens como desafio em alguns casos. 

 

Norte do Piauí foi encontrado um menino de 12 (doze) anos de idade 

escondido debaixo da cama de uma unidade prisional, convivendo com o preso e 

descoberto por agentes penitenciários. O preso está recluso por crime de estupro e 

o caso está sendo investigado com suspeita de envolvimento da própria família. 
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10 DA INCONSTITUCIONALIDADE DA REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL 

 

 Abordamos o contexto histórico dos direitos da Criança e do Adolescente 

quando sempre estiveram relacionados aos direitos do homem, direitos humanos, da 

família, da cidadania e da própria política, pois bem, a luta contra a redução da 

maioridade penal vista de dentro para fora, ou seja, daquelas pessoas e instituições 

que estão no cotidiano tratando de assuntos socioeducativos e destaca-se o 

Departamento de Atendimento Socioeducativo – DEASE vinculado a Secretaria da 

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos – SEJU do Estado do Paraná, onde 

coordenam os centros de socioeducação e casas de semiliberdade promovendo 

oficinas, estudos, debates e atividades, encontram-se profissionais como terapeutas 

ocupacionais, conselheiros, diretores, psicólogos e membros do Poder Judiciário 

manifestando a necessidade de mobilização da sociedade para fazer valer a lei 

atual. 

 

 Em 02/04/2015, Dalmo Dallari, concedeu entrevista a revista fórum onde 

teceu comentários acerca da inconstitucionalidade da redução da maioridade penal. 

Na sua avaliação não há nenhum dúvida de que a inimputabilidade penal de menores de 

18 anos é um direito fundamental, expressamente consagrado na Constituição, e pronto. 

Então dentro dessa perspectiva, o artigo 228 é cláusula pétrea.  

 

 No cenário parlamentar atual estão nomes que exerceram atividade 

profissional em carreiras militares ou secretarias de segurança pública, dentre outras 

e afins, que tem como ideologia pessoal ou partidária, o senso punitivo como melhor 

solução para os conflitos. O Prof. Dalmo Dallari, indagado sobre esse panorama, 

disse: - Acho que existe no Congresso Nacional uma parte de parlamentares que não tem 

exatamente o melhor preparo, que tem uma visão distorcida das relações sociais, do 

equilíbrio social, da manutenção de normas de convivência. Infelizmente, são parlamentares 

que só acreditam na disciplina através da imposição, da coação. Não pensam na hipótese 

de disciplina social através da educação, da preparação para a cidadania. Realmente é um 

despreparo de parte de parlamentares. 

 

                                            
 Trecho de entrevista concedida originalmente publicada pela Revista Forum e reproduzida por Ana 
Beatriz Anjos 
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 Para o jurista Ives Gandra Martins, em que pese declarar ser favorável a 

redução da maioridade penal, analisa que é ilusório o fato do clamor da maioria da 

sociedade acreditar que a criminalidade irá diminuir, sobre a PEC 171/93 enfatiza 

ser inconstitucional sobre o ponto de vista técnico e indaga: 

 

Eu acredito que é inconstitucional. Uma vez rejeitada, pela Constituição, a 
mesma emenda não pode ser reapresentada. Há muitos constitucionalistas 
que entendem que, mesmo que haja uma maquiagem de um novo projeto, 
ele não poderia ser apresentado. O parágrafo 5º do artigo 60 da 
Constituição é claro: “Matéria constante de proposta de emenda rejeitada, 
ou havida por prejudicada, não pode ser objeto de nova proposta na mesma 
sessão legislativa”....Essa matéria que foi aprovada na madrugada de 
quinta-feira 2 foi rejeitada no dia anterior. 

 

 Ainda no sentido da inconstitucionalidade, Ives Gandra Martins leciona: 

 

O artigo 60, Inciso 4. Do processo legislativo diz o seguinte: parágrafo 4: 
“não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 
número 4: os direitos e garantias individuais”. ... A interpretação que dei 
quando fiz os comentários da Constituição com Celso Bastos pela edição 
Saraiva, não poderia sequer ser apresentado. Se for apresentado é 
considerado inconstitucional. Está escrito: ... O artigo 228 é claro: “são 
penalmente inimputáveis os menores de 18 anos”. É um direito individual de 
todo o jovem, sujeitos a legislação em especial.  

 

 As afirmações dos renomados juristas vão de encontro a inconstitucionalidade 

da PEC sobre a redução da maioridade penal, o clamor da sociedade conforme 

indagou se fundamenta em uma de suas frases: “Eles sabem o que não querem. Não 

querem impunidade”. A reflexão simboliza que o meio do qual se pretende ter 

segurança está equivocado, colocando em xeque o jovem se considerado criminoso 

dentro da escola do crime que está no sistema carcerário do País. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 Ives Gandra Martins em entrevista concedida à Revista Isto É por Gisele Vitória em 06.07.15.  
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11 CONCLUSÃO 

 

 O princípio da dignidade da pessoa humana é a garantia fundamental que 

transcendeu séculos na mesma esteira da liberdade, por qualquer razão em 

determinados pontos de nossa história foi esquecida, ignorada, deturpada e abolida, 

mas no padecimento de alguns, excluídos de qualquer direito, revigoraram normas 

em convenções internacionais que profundiram de forma global a proteção ao ser 

humano e principalmente de suas necessidades de moradia, educação, convívio 

social, trabalho e saúde, para que desde o princípio as fases da vida de criança a 

adulto o indivíduo tenha o bem-estar físico e mental voltado a inserção positivista em 

uma sociedade com valores éticos e morais pujantes. 

 

    Para tratar do tema quanto à redução da maioridade penal, trazemos as 

considerações daqueles favoráveis, porém seus argumentos se desconstituem 

quando há profundidade no assunto. Grande parte da sociedade que se inter-

relaciona com o tema, irracionalmente indaga na merecida punição penal, para 

alguns moderados manifestam-se que deveria ter punição mais severa da existente 

pelo fato do adolescente maior de dezesseis anos possuir o direito ao voto, contudo 

em análise incisiva, juristas ao lado dos favoráveis se deparam no imperativo da 

Constituição Federal. Portanto, inconstitucional. Lembremos que o direito ao voto 

adolescente é facultativo, e aqueles que facultativamente votam não são os 

responsáveis por atos infracionais, se sim, nada bárbaro, tendo em vista que 

possuem uma educação voltada para a vida social adulta, estudam, trabalham, 

participam da sociedade em eventos de instituições, promovem debates, jogos 

escolares, pesquisam e dentre outras atividades que merecem apoio, e mesmo 

assim, estes se sentem donos da verdade, se acham aptos a qualquer situação, 

querem independência dos pais. E isso acontece pelo fato do estágio do 

desenvolvimento hormonal, sem a plena maturidade. 

 

 O que podemos observar com a pesquisa, está no fato que a redução da 

maioridade penal tem alvos certos: o negro e o pobre. Quando há uma simbiose 

dessas personificações nos deparamos quanto marginalizados, desemparados, 

descartados e isolados da sociedade estão estes jovens, não há estrutura familiar, 
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quanto menos oportunidades para que estes adolescentes sejam inseridos no 

círculo social.  

 

 Reduzir a idade penal sem que sejam apreciados os programas sociais e 

desenvolvimento educacional certamente eclodirá o sistema penitenciário, e se 

imaginarmos uma idade juvenil aos dezesseis anos, traremos nova discussão ao 

passar dos anos que a penalização deveria ser aos catorze anos. As organizações 

criminosas que em sua maioria influencia os jovens sairão vencedores dessa 

batalha. 

 

 A inclusão dos jovens, em apontamento àqueles de comunidades, periferias 

ou favelas; como queiram denominar; além de educação, saúde, esporte e lazer 

devem ser priorizados o seio familiar, os responsáveis pelos atos do jovem; atos 

esses por ora não infracionais para que não haja prelúdio das infrações. 

 

 O destino final deste tema versa sobre a inconstitucionalidade da redução de 

menoridade penal, sendo o artigo 228 da Lei Magna uma cláusula de barreira, cuja 

garantia fundamental jamais poderá ser corrompida por Emenda Constitucional. 

Para tanto, há no Estatuto da Criança e do Adolescente, irretocavelmente, totais 

condições de satisfazer a necessidade social como um todo, o amparo ao 

adolescente, a família natural, adotiva ou substituta, as medidas protetivas e as 

medidas socioeducativas, é uma fonte rica.  

 

 A proposta de Emenda à Constituição é meramente política, repassando o 

engodo ao Ministério Público, ao qual atualmente incumbe à proteção da criança e 

do adolescente, como exercerá dupla função perante o jurisdicionado? A alteração 

da constituição, se permitida, confrontará o mundo fático-jurídico com retrocesso de 

forma errônea e desastrosa, e, não será a solução para a redução da criminalidade. 
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