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RESUMO 

 

 

Os debates sobre o enrijecimento do sistema penal no Brasil tomam um fôlego ainda maior 

diante de uma realidade violenta e do constante aumento da criminalidade. Junto a essa 

discussão está a proposta do rebaixamento da menoridade penal, pois os adolescentes, 

segundo a opinião geral, beneficiam-se por não receberem penas, estimulando, assim, a 

prática de crimes. Os menores de dezoito anos são considerados inimputáveis para o 

Direito Penal, contudo, a sua responsabilização ocorre por uma lei própria, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, que disciplina as sanções a eles aplicadas através das medidas 

sócio-educativas. No presente trabalho são apresentadas as semelhanças e as diferenças 

existentes no sistema aplicado aos adolescentes com relação aos dos adultos. A 

impossibilidade da redução da menoridade penal é percebida pela ótica dos direitos 

humanos, inclusive pela análise do art. 228 da Constituição Federal e do respeito aos 

princípios do Estado Democrático de Direito. A dissertação, além do trabalho teórico 

realizado, faz uso da pesquisa bibliográfica, e apresenta, em um segundo momento, uma 

pesquisa empírica, para constatar, na prática, os aspectos ressocializador e punitivo da 

medida sócio-educativa de internação aplicada aos adolescentes no Estado de Pernambuco. 

Nessa pesquisa empírica foi utilizada a técnica da observação não participante da rotina dos 

adolescentes. Verifica-se que a inimputabilidade dos menores de dezoito anos perante o 

Direito Penal não significa a sua impunidade, mas apenas uma outra espécie de 

responsabilidade, própria para aos adolescentes menores de dezoito anos e maiores de doze 

quando cometem atos descritos como crime ou contravenção, introduzida no Ordenamento 

Jurídico Brasileiro pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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“Um poeta sentado na calçada, 

Olha para o céu e vê a noite estrelada, 

e a lua que por sua vez tão brilhante, 

Envolve-lhe com sua luz aconchegante. 

Envolvido pelo seu pensamento 

profundo, 

Começa a pensar: 

O que fazer para mudar o mundo?” 

(Thiago, adolescente interno no Centro 
de Ressocialização de Abreu e Lima) 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O debate sobre o rebaixamento da idade penal está sempre presente na 

sociedade civil. Este assunto toma uma dimensão ainda maior quando são noticiados crimes 

bárbaros cometidos por menores. A idéia de que o menor de 18 anos é totalmente 

irresponsável pelos seus atos e que este fato incentiva um aumento da criminalidade entre 

os adolescentes é freqüente nos meios de comunicação, porém, pouco se fala das medidas 

apresentadas aos menores de 18 anos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.  

 

O problema da violência no Brasil é complexo e não poderia ser diferente 

dentro da realidade social de miséria do país, no entanto, a violência não é inerente aos 

jovens. É indiscutível a existência de atos graves cometidos por crianças e principalmente 

por adolescentes, mas é preciso desconstituir o discurso de que a inimputabilidade penal 

dos adolescentes reverte-se em impunidade e que a solução para a diminuição da 

delinqüência juvenil seria o rebaixamento da menoridade penal.  

 

Nesse passo são freqüentes as tentativas de retirar os menores de 18 anos da 

esfera do Estatuto da Criança e do Adolescente, para colocá-los na esfera penal. O 

enrijecimento do sistema punitivo é sempre a primeira alternativa para conter os altos 

índices de violências no país. A situação caótica que atravessa o sistema punitivo brasileiro 

não será resolvida em razão de leis contextuais, que surgem movidas por determinados 

fatos que influenciam o legislador e não em função de uma política criminal previamente 

traçada.  

 

O aumento das penas, a tipificação de mais condutas e o aumento do 

contingente de pessoas, os menores de 18 anos, abarcadas pelo sistema punitivo são sempre 

as respostas apresentadas aos problemas do aumento da violência. Desta feita, são 

apresentadas apenas “leis simbólicas”, que isoladas em nada podem minorar o problema da 

violência, gerando apenas uma conformação temporária que a posteriori enfraquece o 
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direito penal perante a própria sociedade que passará a vê-lo como um meio ineficaz para 

resolver seus problemas.  

 

É certo que o problema da fixação da imputabilidade penal em 18 anos de 

idade não é pacífico na sociedade civil e tampouco entre os estudiosos da matéria, causando 

transtornos não só à sociedade, mas também à própria doutrina, o fato de os adolescentes 

estarem fora do âmbito penal. O presente trabalho tem como objetivo abordar a 

inimputabilidade penal dos menores de 18 anos e as conseqüências apresentadas pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente quando estes cometem atos infracionais. Com efeito, 

o assunto é tratado pelos autores pátrios de forma isolada, como se o menor de 18 anos 

estivesse completamente fora do sistema punitivo estatal, enquanto os doutrinadores do 

Estatuto da Criança e do Adolescente resistem à idéia de que tal legislação tenha qualquer 

caráter punitivo. 

 

Destaque-se que a similitude de procedimento apresentada pelo Estatuto 

com o direito penal é clara, o que não é nada assustador nem temeroso, pois não se pode 

esquecer que este direito existe, também, para proteger o cidadão das arbitrariedades do 

Estado, evitando que este possa condenar alguém ao seu alvitre por qualquer conduta, ou 

por tempo indeterminado, ou sem um julgamento. As condutas que podem levar um 

adolescente a receber uma medida sócio-educativa são condutas de natureza penal, pois o 

ato infracional não passa de condutas descritas como crime ou contravenção. A atribuição 

de um ato infracional a um adolescente pode levá-lo à privação de sua liberdade. Aos 

adolescentes não se aplicam as penas previstas no Código Penal quando estes praticam os 

atos infracionais, mas sim medidas sócio-educativas. É evidente que as diferenças existem, 

mas não se pode temer ou negar as semelhanças.  

 

Os argumentos contra e a favor do rebaixamento da menoridade penal, por 

muitas vezes, deságuam numa discussão irracional. Por um lado os que querem proteger os 

“pobres meninos carentes” e do outro aqueles que querem acabar com a “impunidade dos 

marginais que se escondem atrás da idade para cometer crimes”. Em virtude disso, pretende 

a presente dissertação abordar o tema da inimputabilidade dos menores de 18 anos por 
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vários enfoques, a fim de analisar o assunto à luz da inafastável co-relação entre o direito 

penal e o Estatuto da Criança e o do Adolescente, mormente em face da interpretação do 

art. 228 da Carta Magna, das garantias previstas pelos direitos humanos e do respeito aos 

princípios que regem o Estado Democrático de Direito. O presente trabalho procura ainda ir 

além de uma discussão meramente teórica, ampliando o objeto da pesquisa ao plano 

prático, pois nunca se deve “separar a ‘teoria’ da ‘praxis’, pensar conceitualmente a 

realidade empírica só têm sentido um com o outro.”1  

 

Dessa forma, estuda-se a fixação da inimputabilidade penal do menor de 18 

anos, analisando a (im)possibilidade do rebaixamento desta idade. Pretende ainda abordar 

as diferenças e as semelhanças existentes entre a imputabilidade penal e a responsabilidade 

apresentada pelo Estatuto através das medidas sócio-educativas, averiguando se estas são 

ou não o motivo da apregoada impunidade dos menores de 18 anos. Assim, este trabalho 

analisará se a inimputabilidade penal do adolescente significa a sua impunidade diante do 

Ordenamento Jurídico. 

 

O trabalho trata inicialmente de identificar a imputabilidade penal na teoria 

do delito, para a partir daí chegar-se à inimputabilidade dos menores de 18 anos. Em 

seguida, é feita uma análise histórica na legislação brasileira, com ênfase, no atual Código 

Penal Brasileiro e o sistema por este adotado. Ainda, no primeiro capítulo, é analisada a 

peculiar situação encontrada no direito penal espanhol, onde o Código Penal de 1995 

elevou a menoridade penal de 16 para 18 anos, justamente ao contrário do que se discute 

aqui no direito brasileiro.  

 

No segundo capítulo estuda-se a impossibilidade do rebaixamento da 

menoridade penal em face dos direitos humanos e do art. 228 da Constituição Federal e da 

Convenção sobre os Direitos da Criança. Aqui, aborda-se ainda as limitações do direito 

penal, inclusive a do rebaixamento da menoridade penal, firmado no Estado Democrático 

de Direito. 

                                                 
1 ADEODATO, João Maurício. Bases para uma metodologia da pesquisa em Direito. Revista do Instituto 
dos Advogados de Pernambuco, Recife v. 1, n. 2, p. 13-39, 1998. 
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No terceiro capítulo, é feita uma análise panorâmica do Estatuto da Criança 

e do Adolescente e o seu importante papel na transformação do tratamento dado às crianças 

e aos adolescentes  a partir da adoção da doutrina da proteção integral. Além disso, 

examina a diferenciação de criança e adolescente adotada pelo Estatuto e as conseqüências 

da prática do ato infracional quando realizado por um ou por outro. Trata, ainda, esse 

capítulo, das medidas sócio-educativas em espécie e do instituto da remissão, analisando a 

natureza jurídica destas medidas, que muito se assemelham às penas previstas no Código 

Penal. 

 

O quarto capítulo tem por escopo a aproximação do referencial teórico e 

legislativo até então analisados, à realidade da medida de internação aplicada aos 

adolescentes no Estado de Pernambuco através de pesquisa de campo. Esse capítulo versa 

sobre a explicação da pesquisa realizada no Centro de Ressocialização de Abreu e Lima, 

contendo, primeiramente, o método e a estratégia utilizados e, em seguida, tem-se o relato 

de campo propriamente dito. 

 

Em seqüência, no último capítulo, será feita uma análise das observações e 

constatações realizadas no capítulo anterior, procurando inserir na discussão teórica um 

prisma prático da natureza jurídica da medida sócio-educativa e como esta é percebida pelo 

adolescente.  

 

Com relação à metodologia aqui empregada, o trabalho apresenta fontes de 

pesquisa direta e indireta. Assim, inicialmente, o trabalho será teórico, fazendo uso da 

pesquisa bibliográfica, analisando especialmente livros e artigos científicos. Também 

serviram com fonte de pesquisa outras formas de publicações, tais como artigos de jornais e 

revistas dirigidos ao público em geral que versam sobre o tema em estudo. No segundo 

momento o trabalho apresenta uma pesquisa empírica, para averiguar, na prática, questões 

que foram surgindo durante o trabalho. A técnica de pesquisa utilizada foi a da observação 

não participante. “A observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir 

informações e utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não 
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consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se 

desejam estudar.”2 A metodologia usada para a realização da pesquisa de campo consta no 

quarto capítulo do presente trabalho. 

 

No decorrer do texto são usados o formato negrito e o itálico. O primeiro é 

usado para chamar a atenção especial sobre determinadas expressões e títulos de obras 

referidos no texto, enquanto o segundo é reservado para as palavras estrangeiras, 

referências a termos específicos. As aspas duplas são utilizadas para citar ipsis literis as 

palavras de outrem, que não ultrapassem três linhas. As transcrições com mais de três 

linhas serão destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, com a letra uma fonte 

menor em relação ao restante do texto e sem aspas.3 

 

Para realizar as citações bibliográficas optou-se pelo sistema completo, 

vindo as referências ao final da página em forma de nota de rodapé. Quando a mesma obra 

é referida imediatamente a anterior, utilizou-se o termo idem seguido do número da página; 

se a mesma obra é referida notas seguintes, mesmo que seja no mesmo capítulo, a 

referência aparece novamente de forma completa. Para todas as citações foram usadas, por 

uma questão de uniformidade, as normas da ABNT4. Com isso, foram usados no decorrer 

do trabalho dois tipos de notas de rodapé: as de referências, em relação à bibliografia, e as 

explicativas, para informações, comentários, indicação de artigos ou leis. A bibliografia 

apresentada ao final do trabalho só apresenta as obras que foram referidas nas notas 

bibliográficas. A numeração das notas de rodapé foi contínua ao longo de todo trabalho, 

começando a numeração pelas notas da presente introdução até o final do trabalho.  

 

 

 

 

 

                                                 
2 MARCONI, Marina de Andrade, LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de Pesquisa: planejamento e execução 
de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados. 3. ed. 
São Paulo: Atlas, 1996. 
3 NBR n. 10.520/2001. 
4 NBR n. 6.023/2000. 
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Capítulo I - Imputabilidade Penal. 

 

 

1.1 - A Imputabilidade como elemento da culpabilidade. 

 

 

Para se estudar a inimputabilidade do menor de 18 anos é fundamental situar 

a imputabilidade dentro da teoria do crime e assim compreender os critérios para exclusão 

dos menores de 18 anos do sistema punitivo do Código Penal Brasileiro. 

 

Os elementos estruturais do conceito analítico do crime são: a tipicidade, a 

antijuridicidade (ilicitude) e a culpabilidade5. A tipicidade é a adequação entre a ação 

humana e a norma de direito penal, ou seja, a ação humana é típica quando se enquadra na 

descrição legal. A antijuridicidade é um juízo de desvalor que qualifica o fato como 

contrário ao direito. A culpabilidade é o juízo sobre o autor da ação típica e antijurídica. 

Segundo Cláudio Brandão tanto a tipicidade quanto a antijuridicidade são juízos sobre a 

ação humana, mas para que o crime se perfaça é necessário ainda o juízo sobre o autor da 

ação, que é a culpabilidade6.  

 

                                                 
5 Hoje, existe uma corrente muito forte no Brasil que retira a culpabilidade do conceito de crime e a coloca 
como pressuposto da pena, pois considera o crime, tão só, uma conduta típica e antijurídica. Entre seus 
adeptos estão: DELMANTO, Celso et alli. Código Penal Comentado. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 18; 
JESUS, Damásio de. Direito Penal. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. v. I, p.149; MIRABETE, Julio 
Fabbrini. Manual de Direito Penal. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2001, v. I, p. 195; DOTTI, René Ariel. Curso 
de Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 335; BEMFICA, Francisco Vani. Programa de Direito 
Penal. Rio de Janeiro: Forense, 2001. v. I, p. 150, entre outros. A discussão entre os que integram a 
culpabilidade como parte do conceito de crime e os que a colocam como pressuposto da pena não será objeto 
deste trabalho, mas durante este a culpabilidade será situada no conceito de crime. Com esta posição: ALVES, 
Roque de Brito. Programa de Direito Penal: parte geral. Recife: Fasa, 1995, p. 84; BRANDÃO, Cláudio. 
Teoria Jurídica do Crime. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 14; BITENCOURT, Cezar Roberto.  Manual 
de direito penal: parte geral. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 143; BRUNO, Aníbal. Direito Penal. 4. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 1984. t. II, p. 23;TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios Básicos de Direito 
Penal. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 310; ZAFFARONI, Eugenio Raúl, PIERANGELI, José Henrique, 
Manual de direito penal brasileiro: parte geral. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p 
601, entre outros. 
6 BRANDÃO, Cláudio. Teoria Jurídica do Crime. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 11-12. 
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Para que uma conduta típica e antijurídica seja considerada culpável faz-se 

necessária a configuração de uma série de elementos sem os quais não se pode falar de 

culpabilidade. Segundo Muñoz Conde:  

La comunicación entre el individuo y los mandatos de la norma sólo 

puede darse si el individuo tiene la capacidad para sentirse motivado por 

[...] la norma, conoce su contenido y se encuentra em uma situación em 

la que puede regirse, sin grandes esfuerzos, por ella. Si, por el contrario, 

el individuo, por falta de madurez, por defecto psíquico, por deconecer el 

contenido de la prohibición normativa o por encontrarse en una situación 

en la que no le era exigible un comportamiento distinto, no puede ser 

motivado por la norma o la motivación se altera gravemente, faltará la 

culpabilidad, es decir, el hecho típico y antijurídico no podrá atribuirse a 

su autor y, por tanto, éste tampoco podrá ser sancionado con una pena7.  

 

Os elementos que integram a culpabilidade, numa concepção finalista, são: a 

possibilidade de conhecimento da ilicitude do fato, a exigibilidade de obediência ao Direito 

e a imputabilidade8. Na possibilidade de conhecimento da ilicitude do fato faz-se mister que 

o autor conheça ou possa conhecer as circunstâncias que pertencem ao tipo e à ilicitude. 

Assim, é essencial que o sujeito compreenda o caráter ilícito do fato que está praticando ou 

que irá praticar, pois a norma penal só pode motivar o indivíduo na medida em que este 

conheça ou possa conhecer o conteúdo de suas proibições. Na exigibilidade de obediência 

ao Direito este não pode exigir comportamentos heróicos, ou impor uma pena quando, em 

uma situação extrema, alguém prefere realizar um fato proibido pela lei penal a ter que 

sacrificar sua própria vida ou integridade física. O direito penal pode exigir condutas mais 

ou menos incômodas ou difíceis, mas não impossíveis, pois quando a obediência da norma 

coloca o sujeito fora dos limites da exigibilidade, faltará este elemento da culpabilidade9. 

 

                                                 
7 CONDE, Francisco Muñoz, ARÁN, Mercedes Garcia. Derecho Penal. parte general. 5. ed. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 1999, p. 398. 
8 Cf. BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de direito penal: parte geral. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, 
p. 295. 
9 Sobre o tema CONDE, Francisco Muñoz. Teoria Geral do Delito. Trad. Juarez Tavares e Luiz Regis Prado. 
Porto Alegre: Sérgio Fabris, 1988, p. 161-163. 
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Entre os elementos da culpabilidade o que mais interessa ao presente 

trabalho é a imputabilidade10, que é justamente a capacidade de o indivíduo ser culpável. O 

sujeito é imputável quando é capaz de alcançar a exata representação de sua conduta e agir 

com plena liberdade e entendimento de vontade. Segundo Assis Toledo, “quando se afirma 

que certa pessoa é imputável, está-se dizendo ser ela dotada de capacidade para ser um 

agente penalmente responsável”11.  

 

É importante diferenciar algumas expressões que freqüentemente se 

confundem: culpabilidade, responsabilidade e imputabilidade. A imputabilidade seria a 

capacidade de ser culpável, ou seja, de ter culpabilidade. Já a responsabilidade constitui um 

princípio segundo o qual toda pessoa dotada de imputabilidade (dotada de capacidade de 

culpabilidade) deve responder pelos seus atos. Desta forma “sempre que o agente for 

imputável, será penalmente responsável, deverá prestar contas pelo fato-crime a que der 

causa, sofrendo, na proporção direta de sua culpabilidade, as conseqüências jurídico-penais 

previstas em lei”12. 

 

Há aqueles que não fazem distinção entre imputabilidade e responsabilidade, 

dizendo ser qualquer diferenciação inútil. Segundo Nelson Hungria:  

Responsabilidade e imputabilidade representam conceitos que de tal 

modo se entrosam, que são equivalentes, podendo, com idêntico sentido, 

ser considerado in abstracto ou in concreto, a priori ou a posteriori. Na 

terminologia jurídica, ambos os vocábulos podem ser indiferentemente 

                                                 
10 Alguns autores colocam a imputabilidade com pressuposto da culpabilidade e não com seu elemento “En el 
ámbito de una concepción psicológica de la culpabilidad, que, según vimos, entiende agotado el contenido de 
la culpabilidad en el dolo y en la culpa, la imputabilidad aparece como un simple presupuesto, no como un 
elemento integrante de la culpabilidad. Desde la dominante posición normativa es práticamente unánime la 
adscripción de la imputabilidad al juicio de culpabilidad; pero esta adscripción no prejuzga que haya de 
concebirse la imputabilidad como un elemento de la culpabilidad misma, pues culpabilidad y juicio de 
culpabilidad son dos cosas distintas. El juicio de culpabilidad comprende todos los pasos necesarios para 
llegar a formular el reproche directo y personal en que la culpabilidad consiste, pero no se identifica o, al 
menos, no ha de identificarse necesariamente con ese reproche”. ROSAL, Manuel Cobo del, ANTÓN, 
Tomás. S Vives. Derecho Penal – parte general. 3. ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 1999, p. 580. Entendendo 
a culpabilidade como pressuposto da culpabilidade cf. TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios Básicos de 
Direito Penal. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 314. 
11 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios Básicos de Direito Penal. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 
313. 
12 Idem, p. 314. Defendendo a diferenciação entre imputabilidade e responsabilidade cf. BRUNO, Aníbal. 
Direito Penal. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984. t. II, p. 26. 
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empregados, para exprimir tanto a capacidade penal in genere, quanto a 

obrigação de responder penalmente pelo fato concreto, pois uma e outra 

são aspectos da mesma noção13. 

 

Melhor parece ser a primeira posição em que imputabilidade e 

responsabilidade não se confundem, já que esta é o princípio segundo o qual a pessoa 

dotada de capacidade de culpabilidade (imputável) deve responder por suas ações. Segundo 

Muñoz Conde14: “el concepto de imputabilidad o de capacidad de culpabilidad es, pues, un 

tamiz que sirve para filtrar aquellos hechos antijurídicos que pueden ser atribuídos a su 

autor y permite que, en consecuencia, este pueda responder de ellos”. 

 

O Código Penal Brasileiro não define o que é imputabilidade, sendo esta 

definida negativamente, na perspectiva das suas limitações, pelas indicações legais das 

causas de inimputabilidade. Dos arts. 26 a 28 do referido diploma legal, pode-se inferir, 

essencialmente, dois elementos da imputabilidade, segundo Assis Toledo, a saber: “1°) que 

o agente possua ao tempo da ação ou da omissão, a higidez biopsíquica necessária para a 

compreensão do injusto e para orientar-se de acordo com essa compreensão; 2°) que o 

agente tenha completado dezoito anos.”15 

 

Portanto, o Código Penal Brasileiro relaciona como causas de exclusão da 

imputabilidade, isto é, de inimputabilidade: a doença mental, o desenvolvimento mental 

incompleto ou retardado, a menoridade e a embriaguez acidental completa (caso fortuito ou 

força maior). 

 

Para se entender a inimputabilidade penal é importante fazer um estudo dos 

sistemas que são adotados por cada legislação visando a justificá-la. A inimputabilidade é 

definida na legislação segundo três sistemas que procuram fundamentá-la, baseados nos 

critérios: biológico, psicológico e misto ou biopsicológico. 

                                                 
13 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1955. v. I, t. 2, p. 314. 
14 CONDE, Francisco Muñoz., ARÁN, Mercedes Garcia. Derecho Penal. parte general. 5. ed. Valência: 
Tirant lo Blanch, 1999, p. 404. 
15 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios Básicos de Direito Penal. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 
313. 
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O primeiro critério, o biológico, relaciona a responsabilidade à saúde 

mental, à normalidade da mente colocando assim:  

[...] o juízo da inimputabilidade ou imputabilidade restrita na 

dependência apenas de certos estados de patologia mental, de 

desenvolvimento mental deficiente ou de transtornos mentais transitórios, 

patológicos ou não. Provada a existência de um desses estados conclui-se 

pela ausência de imputabilidade16.  

Já o critério psicológico não analisa se há uma causa patológica, contentando-se com a 

condição psíquica do autor no momento do fato, basta a ausência da capacidade volitiva ou 

intelectiva para exculpar o agente. Por último, tem-se o critério misto ou biopsicológico, 

que leva em consideração tanto o sistema biológico quanto o psicológico, procurando-se 

aproveitar o melhor dos dois critérios, então “a presença dos estados de perturbação mental 

determina apenas uma presunção de inimputabilidade ou inimputabilidade condicionada, 

que será julgada efetiva quando verificada realmente a ausência daqueles atributos 

psíquicos que compõem a imputabilidade”17. Portanto, para ser inimputável é necessário 

que o autor do fato, em razão da enfermidade ou retardamento mental, seja, no momento da 

ação, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse 

entendimento. 

 

O direito penal brasileiro adota, como regra, o sistema biopsicológico para 

definir os critérios fixadores da inimputabilidade. A exceção acontece com a adoção do 

sistema biológico para fixar a inimputabilidade dos menores de 18 anos. Segundo Cobo del 

Rosal e Vives Antón: 

La inimputabilidad no es más que el reverso de la imputabilidad, es decir, 

su aspecto negativo, consistente en la ausencia de imputabilidad. Causas 

de inimputabilidad son, por tanto, aquellos supuestos en los que no puede 

afirmarse que la persona sea imputable en el momento de la realización 

del delito18. 

                                                 
16Cf. BRUNO, Aníbal. Direito Penal. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984, t. II, p. 130.  
17 Idem, p. 131. 
18 ROSAL, Manuel Cobo del, ANTÓN, Tomás. S. Vives. Derecho Penal – parte general. 3. ed. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 1999, p. 583. 
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Entre as causas de inimputabilidade previstas pelo Código Penal, a que interessa ao 

presente trabalho é a inimputabilidade penal dos menores de 18 anos. 

 

 

1.2 - Análise histórica da menoridade no Brasil. 

 

 

A análise histórica do Direito Penal Brasileiro durante o período colonial se 

confunde com o Direito Penal Português. Durante o período colonial, estiveram em vigor 

no Brasil as Ordenações Afonsinas, as Manuelinas, estas substituídas pelo Código de Dom 

Sebastião e, por último, as Filipinas. Esta legislação apesar do seu rigor excessivo e da 

confusão que se fazia entre crime, pecado e vício teve grande longevidade no Brasil, 

vigorando por mais de dois séculos. Mesmo depois da proclamação da independência, em 

1822, as Ordenações Filipinas foram mantidas, na esfera criminal, até a promulgação do 

Código Criminal do Império, em 183019. 

 

A Carta Magna, outorgada em 25 de março de 1824 por D. Pedro I, acolheu 

em seu art. 179 princípios sobre direitos e liberdades individuais que conflitavam com o 

Código Penal em vigor. A necessidade de elaboração de um Código Civil e Criminal era 

clara, conforme se observava do texto do inciso XVIII do mencionado artigo: “organizar-

se-á quanto antes um Código Civil e Criminal, fundado nas sólidas bases da Justiça e da 

Eqüidade”20. O Código Penal do Império de 1830 foi uma lei inovadora para sua época e 

entre os avanços apresentados pela lei está o reconhecimento da menoridade como 

circunstância atenuante da pena21. Em seu art. 10, continha: “também não se julgarão 

criminosos: os menores de quatorze annos”, mas o art. 13, do mesmo diploma legal, 

afirmava que se ele tivesse obrado com discernimento, podia ser recolhido a casa de 

correção até os 17 anos22. Assim, os maiores de 14 anos tinham responsabilidade penal 

                                                 
19 GARCIA, Basileu. Instituições de Direito Penal. 4. ed. São Paulo: Max Limonad, 1958, p. 115. 
20 BRASIL. Constituição (1824). Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília, DF: Senado 
Federal e Ministério da Ciência e Tecnologia, Centro de Estudos Estratégicos, 2001. 
21ALVES, Roque de Brito. Programa de Direito Penal: parte geral. Recife: Fasa, 1995, p. 30.  
22 Sobre o tema NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 1991, v. 1, p. 170. 
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plena, enquanto os menores de 14 poderiam ficar recolhidos em casa de correção até os 17 

anos desde que estivesse comprovado o seu discernimento.  

 

Apesar de o Código Criminal do Império ter sido condizente com os 

Códigos mais avançados da época em relação à responsabilidade do menor, chegando 

inclusive a adotar uma circunstância atenuante de pena em função da menoridade, não 

deixou esta Lei de sofrer críticas de Tobias Barreto, em seu trabalho intitulado Menores e 

Loucos23. Segundo este autor:  

Os legisladores de quase todos os países têm sempre estabelecido uma 

época certa, depois da qual, e só depois dela, é que pode ter lugar a 

responsabilidade. O nosso Código seguiu o exemplo da maioria dos 

povos cultos e fixou também a menoridade de quatorze anos, como razão 

peremptória de escusa por qualquer ato delituoso. Em termos técnicos, o 

Código estabeleceu também, em favor de tais menores, a presumptio 

juris et de jure da sua imaturidade moral. É, porém, para lastimar, que, 

aproveitando-se da doutrina do art. 66 e seguintes do Code Penál, o 

nosso legislador tivesse no art. 13, consagrado a singular teoria do 

discernimento, que pode abrir caminho a muito abuso e dar lugar a mais 

de um espetáculo doloroso. 

 

Assim, Tobias Barreto deixa clara a sua insatisfação com a adoção pelo 

Código Penal do Império, no seu art. 13, da Teoria do Discernimento, ou seja, comprovado 

o entendimento do menor de 14 anos ele poderia ficar privado de sua liberdade até os 17 

anos. O autor não dúvida que o desenvolvimento psíquico aconteça mais cedo em algumas 

pessoas do que em outras, mas segundo ele:  

[...] antes correr o risco de ver passar impune por força de lei, quando 

cometa algum crime, o ginasiasta de treze anos, que já faz seus versinhos 

e sustenta o seu namorico, do que se expor ao perigo de ver juízes 

estúpidos e malvados condenarem uma criança de dez anos, que tenha 

                                                 
23 In BARRETO, Tobias. Estudos de Direito II: edição comemorativa. 2. ed., Rio de Janeiro : Record, 
1991, p. 47. 
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porventura feito uma arte, segundo uma frase de família, e isso tão-

somente para dar pasto a uma vingança 24. 

 

O Código Penal Republicano de 1890 tratava os menores de 09 anos como 

totalmente irresponsáveis e em relação aos que tinham entre 09 e 14 anos cabia ao 

magistrado analisar o discernimento no momento do cometimento do crime. Neste Código, 

da mesma forma que o anterior, o juiz deveria avaliar o discernimento de uma determinada 

faixa etária para só assim responsabilizar ou não aqueles que tinham a faixa etária entre 09 

e 14 anos25.  

 

A Lei n° 4.242, de 5 de janeiro de 1921, em seu art. 3°, § 16, excluiu o 

menor de 14 anos de qualquer processo por crime ou contravenção. Em 1931, para 

solucionar as dificuldades da legislação penal, o Desembargador Vicente Piragibe 

apresentou um trabalho que se converteu na Consolidação das Leis Penais, por decreto em 

14.12.1932, abrangendo em um só sistema o estatuto de 1890 e a legislação posterior26. 

Esta Consolidação estabeleceu igualmente, em seu art. 27, § 1°, que “não são criminosos os 

menores de 14 anos”. Esta lei determinava ainda, no seu art. 69, § 3°, que os menores entre 

14 e 18 anos seriam submetidos a um processo especial podendo ser internados em escola 

de reforma, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de sete. Por sua vez o art. 71 instituiu 

outra categoria de menores, aqueles entre 16 de 18 anos, que, cometendo um crime grave e 

sendo perigosos, poderiam ser punidos com as penas de cumplicidade; nunca, porém, as 

cumprindo em companhia de adultos27. 

 
                                                 
24 Tobias Barreto deixa claro em seu trabalho o seu descontentamento com a adoção do Código Penal do 
Império da idade de 14 anos para responsabilização penal, elogiando o Código Penal francês que fixava a 
idade penal em 16 anos. Outra observação feita pelo autor é a respeito da equiparação, feita pelo Código, da 
responsabilidade penal do homem e da mulher. O autor tece severas críticas ao tratamento dado às mulheres 
no Direito Civil e sua equiparação de tratamento no Direto Penal, assim escreve o autor: “Insisto no meu 
argumento: a medida legal da capacidade feminina deve ser uma só. O direito civil e o direito criminal não 
são, por assim dizer, duas fases do mesmo espelho, uma de aumentar e outra de diminuir, de modo que a 
mulher se veja, por esta, com cara de criança, por aquela, com cara de homem. Ainda estão vivas as belas 
palavras do Olímpia de Gourges, que eu me permito inverter e repetir: enquanto a mulher não tiver, como o 
homem, o direito de subir à tribuna, ela não deve ter igualmente com ele, nas mesmas proporções que ele, o 
direito de subir ao cadafalso”. Idem, p. 57. Citação conforme o autor. 
25 Sobre o tema COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Comentários ao Código Penal. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 
2000, p. 118. 
26 ALVES, Roque de Brito. Programa de Direito Penal: parte geral. Recife: Fasa, 1995, p. 30. 
27 Sobre o tema NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal. 29 ed., São Paulo: Saraiva, 1991, v. 1. p. 170. 
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Em 1927 tivemos uma consolidação denominada Código de Menores. Tal 

legislação foi orientada pelo juiz de menores Melo Matos e tratava dos mais variados 

assuntos regulando a assistência aos menores, especialmente os abandonados e os 

delinqüentes. Este Código consignava três limites de idade: 14, 16, e 18 anos. Até os 14 

anos o menor era irresponsável não podendo, desta forma, receber nenhuma medida de 

caráter penal. Entre os 14 e os 16 anos o menor ainda era irresponsável, mas organizava-se 

um processo para apurar o fato, em conseqüência do qual se poderia impor medidas de 

assistência que por vezes acarretaria o cerceamento da liberdade. Já entre os 16 e os 18 

anos o menor poderia ser considerado responsável, sofrendo então as penas previstas no 

Código Penal, com a redução de um terço na duração da penas privativas de liberdade 

cabíveis aos adultos, ficando tais menores separados dos delinqüentes de maior idade28. 

 

Depois tivemos alguns projetos de lei que nunca chegaram a ser lei, como o 

projeto Galdino Siqueira, que no seu art. 13, inciso I, mantinha o limite de idade em 14 

anos; em seguida o projeto de Sá Pereira, que no seu art. 20 elevava a idade da 

responsabilidade penal para os 16 anos, e, por fim, o projeto Alcântara Machado que fixava 

a maioridade penal aos 18 anos, nos termos do art. 16, inciso I. 

 

Com o advento do Código Penal de 1940 (Decreto-lei n° 2.848/40), este 

diploma legal passou a estabelecer que “os menores de 18 anos são penalmente 

irresponsáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial”. Neste 

ponto o Código foi influenciado pelo projeto Alcântara Machado, pois passou a existir uma 

presunção juris et de jure da ausência de imputabilidade penal aos menores de 18 anos. 

 

Em 1963, no Anteprojeto de Nelson Hungria, a imputabilidade penal era 

também fixada aos 18 anos. O Código penal de 1969, que teve por base o Anteprojeto de 

Hungria29 (Decreto-lei n° 1.004/69), ficou em vacatio legis desde 1969 até 1978 quando foi 

revogado sem nunca ter entrado em vigor. Neste Código o limite da maioridade penal 

estava mantido em 18 anos, mas, excepcionalmente, se o menor revelasse desenvolvimento 

                                                 
28 Sobre o tema GARCIA, Basileu. Instituições de Direito Penal. 4 ed., São Paulo: Max Limonad, 1958, p. 
335-337. 
29 ALVES, Roque de Brito. Programa de Direito Penal: parte geral. Recife: Fasa, 1995, p. 31. 
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psíquico suficiente, poderia ser declarado imputável a partir dos 16 anos. Então, entre os 16 

e 18 anos o critério adotado por este diploma legislativo era o biopsicológico, 

diferentemente do código de 1940 que adotava para os menores de 18 anos o critério 

biológico. 

 

Em 1969, com o advento do Código Penal Militar (Decreto-lei n° 1001), foi 

firmada, excepcionalmente, a imputabilidade penal a partir dos 16 anos, utilizando para os 

maiores de 16 e os menores de 18 anos o critério biopsicológico conforme o seu art. 5030 e 

apresenta ainda algumas situações em que os menores são equiparados aos maiores de 18 

(dezoito) anos. Nos termos do art. 51 desse diploma legal:  

[...] equiparam-se aos maiores de dezoito anos, ainda que não atingido 

essa idade: a) os militares; b) os convocados, os que se apresentam à 

incorporação e os que, dispensados temporariamente desta, deixam de se 

apresentar, decorrido o prazo de licenciamento; c) os alunos de colégios 

ou outros estabelecimentos de ensino, sob direção e disciplina militares, 

que já tenham completado 17 (dezessete) anos. 

Durante muito tempo existiu esta previsão de inimputabilidade relativa no Código Penal 

Militar, mas não resta dúvida da impossibilidade de aplicação destes dispositivos, 

principalmente depois da Constituição Federal de 1988, que os revogou tacitamente31. 

 

Em 1984 o Código Penal de 1940 sofreu uma reforma em sua Parte Geral. A 

menoridade penal passou a ser tratada no art. 27, tendo uma redação muito parecida com a 

anterior: “os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às 

normas estabelecidas na legislação especial”. Assim, não houve modificação em relação à 

idade, mas apenas deixou de falar em “responsabilidade” e passou a falar em 

“imputabilidade” 32. O mesmo dispositivo foi reproduzido pela Carta Constitucional no seu 

                                                 
30 O art. 50 do Código Penal Militar reza: “o menor de 18 (dezoito) anos é inimputável, salvo se, já tendo 
completado 16 (dezesseis) anos, revela suficiente desenvolvimento psíquico para entender o caráter ilícito do 
fato e determina-se de acordo com este entendimento. Neste caso, a pena aplicável é diminuída de 1/3 (um 
terço) até a 1/2 (metade).” 
31 Alguns autores continuam tratando estes dispositivos como se eles continuassem em vigor, entre eles, 
BEMFICA, Francisco Vani. Programa de Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 2001. v. I, p. 161. 
32 Sobre o tema COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Comentários ao Código Penal. 6. ed., São Paulo: Saraiva, 
2000, p. 118-119. 
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art. 228 e o Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta disposição semelhante no art. 

10433.  

 

 

1.3 - Inimputabilidade do menor de dezoito anos. 

 

 

No Direito Penal Brasileiro os menores de 18 anos são inimputáveis, pois, 

por expressa previsão legal, a imputabilidade penal só começa nesta idade. Para definir a 

maioridade penal a legislação pátria seguiu o sistema biológico, ignorando o 

desenvolvimento mental do menor, como acontecia no Código do Império e da República. 

Desta forma, a pessoa com menos de 18 anos, mesmo que entenda o caráter ilícito do fato 

ou possa determina-se segundo esse entendimento, será considerada inimputável. 

 

Segundo Nelson Hungria “este preceito resulta menos de um postulado de 

psicologia científica do que de um critério de política criminal”34. O legislador brasileiro 

optou pela presunção absoluta da inimputabilidade penal para os menores de 18 anos, tanto 

em 1940 quanto em 1984, quando houve a reforma da Parte Geral do Código Penal. 

Conforme a Exposição de Motivos da Lei nº 7.209/84, há uma justificativa da manutenção 

da inimputabilidade penal do menor de 18 anos apoiada em critérios de Política Criminal: 

“Manteve o projeto a inimputabilidade penal ao menor de 18 (dezoito) anos. Trata-se de 

opção apoiada em critérios de Política Criminal”35. 

 

Desse modo, em relação à fixação da inimputabilidade dos menores de 18 

anos, o Código Penal adotou o sistema biológico, sendo uma presunção juris et de jure que 

uma pessoa até uma determinada idade é considerada inimputável. Este critério gera uma 

maior segurança jurídica, pois consigna que toda pessoa até uma determinada idade não 

ficará submetida à legislação criminal. Por outro lado, este critério pode trazer 

                                                 
33 O art. 104 e seu parágrafo único do Estatuto assim rezam: “São penalmente inimputáveis os menores de 
dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei.” E o parágrafo único: “Para os efeitos desta Lei, deve 
ser considerada a idade do adolescente à data do fato.” 
34 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1955. v. I, t. 2, p. 353. 
35 Exposição de Motivos do Código Penal, Lei n° 7.209/84, item 23. 
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insatisfações, já que não se pode aplicar o direito penal para uma pessoa que já apresenta 

uma determinada maturidade, ou por ter que se aplicar o direito penal para aquele que 

acabou de completar a referida idade36. 

 

Desprezou, portanto, o legislador pátrio, o critério psicológico, que é 

baseado na imaturidade ou inexperiência dos agentes para compreender o injusto do seu 

comportamento. Assim, analisar-se-ia no caso concreto se ocorrera ou não a incapacidade. 

Ocorrendo a capacidade, seria imputável, não ocorrendo, seria considerado inimputável, 

independentemente da idade do agente. A utilização deste critério gera um alto grau de 

insegurança jurídica37. Não adotou também, em relação à menoridade, o critério misto ou 

biopsicólogico, como fez com as demais modalidades de inimputabilidade. Nesta hipótese, 

utilizar-se-ia tanto o sistema biológico quanto o psicológico, procurando-se aproveitar o 

melhor dos dois critérios. No sistema biopsicológico, para ser imputável, não basta apenas 

um limite de idade, faz-se necessária, também, a compreensão da norma que foi infringida. 

A insegurança jurídica também ocorre aqui, já que fica ao critério do julgador, averiguar no 

caso concreto e dentro de um limite de idade, se o agente gozava ou não de maturidade 

suficiente para compreender o fato. 

 

Pode-se destacar ainda o modelo germânico, que trabalha a inimputabilidade 

por menoridade dividindo a idade em três categorias: as crianças, os jovens e os jovens-

adultos. Na primeira categoria é adotado o critério biológico, que vai até os 14 anos, 

presumindo-se, antes desta idade, a incapacidade para entender o injusto do fato38. Com 

relação aos jovens com idade superior a 14 até os 18 anos é adotado o sistema misto, sendo 

analisado, nesta data, se o jovem tinha maturidade para compreender a ilicitude do fato e 

comportar-se de acordo com este entendimento39. Na terceira categoria encontram-se os 

                                                 
36 SALGADO, Concepción Carmona. In: Manuel Cobo del Rosal (org). Comentarios al Código Penal. 
Madrid: EDERSA, 1999, v .II, p. 27. 
37 Idem, p 28. 
38 “En estos casos, las sanciones jurídico-penales quedan sin efecto. Sin embargo, el juez tutelar puede aplicar 
medidas educativas según lo previsto em el Derecho civil y em la Ley de Bienestar Juvenil”. 
STRATENWERTH, Günter. Derecho Penal: parte general, el hecho punible. Trad. Gladys Romero. 2. ed. 
Madrid: EDERSA, 1976, p. 166. 
39 “En cuanto se demustre que el menor ha cometido el hecho com la capacidad de conocimiento y de 
determinación requerida, se afirmará su ‘responsabilidad’ y sometimento al derecho penal, material y formal, 
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jovens-adultos, maiores de 18 anos e menores de 21 anos, estes são considerados 

“completamente adultos desde el punto de vista del Derecho Penal. Su capacidad de 

culpabilidad se juzga exclusivamente de acuerdo com las regras del Derecho penal de los 

adultos”40. O Direito Brasileiro, depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, passou 

também a diferenciar a responsabilidade pela prática de uma conduta descrita como crime 

quando esta é praticado por uma criança, por um adolescente e por um adulto41. 

 

Apesar de as críticas feitas à adoção pelo Código Penal pátrio do sistema 

biológico em relação à menoridade penal, este parece ser o critério mais coerente. 

Determinar se um adolescente tinha ou não capacidade de entender o caráter ilícito do fato 

ou de determinar-se de acordo com este entendimento, ou seja, avaliar em cada caso prático 

se o adolescente tinha ou não discernimento para avaliar sua conduta, parece ser por demais 

subjetivo. Com este mesmo pensamento Concepción Carmona Salgado:  

Resulta evidente la ambigüedad e indefinición del término madurez, 

concepto socio-cultural, por lo demás, de díficil concreción, que al 

depender de las condiciones sociales vigentes queda en cuanto a su 

determinación sometido a la total discrecionalidad del Juez, quien 

resolverá en cada caso en particular si el joven goza o no de la capacidad 

necessaria para comprende el injusto42.  

 

Críticas são feitas a respeito da fixação da menoridade penal em 18 anos no 

direito brasileiro, existindo propostas para o rebaixamento desta idade. Há ainda os que 

admitem uma terceira via para a solução:  

[...] nem a responsabilidade penal do nosso Código Penal, nem as 

medidas terapêuticas do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas uma 

responsabilidade diminuída, com conseqüências diferenciadas, para os 

infratores jovens com idade entre dezesseis e vinte e um anos, cujas 

sanções devam ser cumpridas em outra espécie de estabelecimento, 
                                                                                                                                                     
de menores”. MAURACH, Reinhart. Tratado de Derecho Penal. Trad. Juan Córdoba Roda. Barcelona: 
Ariel, 1962, p.126.  
40 Cf. SRATENWERTH, Günter, Derecho Penal – parte general, el hecho punible. Trad. Gladys Romero. 
2. ed. Madrid: EDERSA, 1976, p. 167. 
41 Esta distinção de responsabilidade será objeto de estudo no Capítulo III do presente trabalho. 
42 Cf. SALGADO, Concepción Carmona. In: Manuel Cobo del Rosal (org). Comentarios al Código Penal. 
Madrid: EDERSA, 1999, v. II, p. 30. 
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exclusivas para menores com tratamento adequado, enfim, um tratamento 

especial43.  

A idéia levantada por Cezar Roberto Bitencourt parece não ter uma diferença substancial da 

proposta do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê medidas específicas, 

similares às penas e em estabelecimentos exclusivo para os adolescentes, propondo uma 

“responsabilidade” que não é a do Código Penal44. 

 

A inimputabilidade penal dos menores de 18 anos não significa a 

impunidade destes adolescentes, apenas retira estes do campo do direito penal, dando a eles 

um direito próprio, que fornece às crianças e aos adolescentes uma proteção integral. Esta 

proteção não significa que o Estado-Juiz passará “a mão sobre a cabeça do menor” e o 

isentará de qualquer responsabilidade, mas com o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

estes deixarão de ser vistos de forma indeterminada, num falso paternalismo imposto pela 

legislação anterior (Código de Menores, Lei n° 6.679/79), passando a ser sujeito de direitos 

impostos por uma doutrina de proteção integral45. Desta forma, os adolescentes infratores 

estão fora do procedimento criminal e do seu sancionamento pela Lei Penal, mas não estão 

fora do direito. 

 

A questão da delinqüência juvenil merece um tratamento especializado em 

que a ressocialização seja o principal objetivo. É necessário também que exista uma 

responsabilidade dos jovens pelos seus atos, uma responsabilidade diferente da 

responsabilidade penal. Segundo Muñhoz Conde: 

El problema de la criminalidad juvenil no es, sin embargo, un problema 

de atenuación de la pena, sino un problema de adecuado tratamiento. Está 

claro que, a partir de una determinada edad, se debe responder de los 

hechos cometidos, pero no lo es mesmo que un delicuente primario de 18 

                                                 
43 BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de direito penal: parte geral. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 
304. 
44 Sobre a responsabilidade dos menores de 18 anos perante o Estatuto da Criança e do Adolescente, conferir 
o Capítulo III do presente trabalho. 
45 Sobre o tema. MENDEZ, Emilio Garcia, Infância e Cidadania na América Latina, Trad. Ângela Maria. 
São Paulo: Editora HUITEC/ Instituto Ayrton Senna, 1998, p.117-120. 
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años no puede ser tratado igual e internado en el mismo estabelecimiento 

que un reincidente de 50 años46. 

 

 

1.4 - O momento em que começa a maioridade penal. 

 

 

No Brasil, passa a ser considerado imputável a pessoa que comete o fato 

típico aos primeiros instantes do dia em que completa 18 anos, não se fazendo 

considerações a respeito da hora exata de seu nascimento. Segundo Mirabete, “o art. 1° da 

Lei n° 810, de 6-9-1949, que define o ano civil, considera ano e período de 12 meses 

contados do dia do início ao dia e mês correspondentes do ano seguinte, sendo impossível 

que alguém tenha 18 anos pela lei civil e ainda não os tenha pela lei penal”47. 

 

Segundo o art. 10 do Código Penal: “O dia do começo inclui-se no cômputo 

do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum”. Assim, deve ser 

incluído o dia do começo, e no caso dos menores de 18 anos, o dia do começo é o dia do 

nascimento. Desta forma, conforme o art. 27 do mesmo estatuto legal “os menores de 18 

(dezoito) anos são penalmente inimputáveis”, não se podendo considerar menor de 18 anos 

quem está completando esta idade, “pois uma coisa não pode ser e deixar de ser ao mesmo 

tempo”48. Então, para a maioria da jurisprudência brasileira, a responsabilidade penal surge 

à zero hora do dia correspondente ao 18° aniversário, não sendo inimputável o agente que 

cometer fato típico no dia do seu 18° aniversário ainda que em horário anterior ao de seu 

nascimento.  

 

Sobre o momento do cômputo da maioridade penal existe uma crítica de 

como se deve averiguar se o menor atingiu ou não esta maioridade. O cômputo da idade 

segundo o artigo 315 do Código Civil espanhol dá-se incluindo o dia do nascimento, o que 

pode parecer razoável para o direito civil, mas não pode se aplicar no direito penal segundo 
                                                 
46 CONDE, Francisco Muñoz, ARÁN, Mercedes Garcia. Derecho Penal, parte general. 5. ed. Valência: 
Tirant lo Blanch, 1999, p. 407. 
47 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. 17 ed. São Paulo: Atlas, 2001. v. I, p. 217. 
48 Idem, p. 217. 
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o entendimento de Cobo del Rosal e Vives Antón no direito espanhol. Para estes “la edad 

ha de contarse de momento a momento esto es, teniendo en cuenta la hora en la que se ha 

cometido el delito y aquella otra en la que se produjo el nascimiento del autor, que debe 

constar en el Registro civil, y ello en base al principio jurídico universalmente admitido, in 

dubio pro reo”49. 

 

De maneira geral, os penalistas brasileiros não enfrentam o problema da 

fixação do exato momento em que o menor se torna imputável. Poderia se questionar 

quando a pessoa completa 18 anos, se no primeiro instante do dia em que completa esta 

idade, se no dia seguinte, ou na mesma data contando-se momento a momento. Segundo 

Washington de Barros Monteiro, “a opinião mais correta é no sentido de que o indivíduo se 

torna maior e capaz no primeiro momento do dia em que perfaz os 21 anos”50. Da mesma 

forma se daria com a imputabilidade penal, segundo a maioria da doutrina e da 

jurisprudência. Para sustentar que a maioridade só começa a ser contada no dia seguinte do 

18° aniversário, deve-se interpretar o art. 9° do Código Civil no seu  caput e no inciso I do 

§ 1° quando diz:  

[...] aos 21 (vinte e um) anos completos acaba a menoridade, ficando 

habilitado o indivíduo para todos os atos da vida civil. Cessará, para os 

menores, a incapacidade: I - por concessão do pai, ou, se for morto da 

mãe, e por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezoito anos 

cumpridos.  

Dessa forma só terá 21 anos completos ou 18 anos cumpridos no dia posterior ao 18° ou 

21° aniversário. Aplicando esta interpretação ao direito penal só terá o agente 

imputabilidade penal após o dia do seu 18° aniversário.  

 

A terceira interpretação parece ser a mais coerente quando diz que o agente 

só pode ser considerado culpável da prática de um crime ou de uma contravenção quando 

vier a ser praticada aos 18 anos, mas após a hora declarada como do seu nascimento. 

Assim, o tempo será contado de momento a momento e no instante do nascimento será o 

                                                 
49 Cf. ROSAL, Manuel Cobo del, ANTÓN, Tomás. S. Vives. Derecho Penal – parte general. 3. ed. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 1999, p. 603-604. 
50 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. 8 ed, São Paulo:Saraiva, 1971, p. 69. 
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tempo exato que se tem 18 anos cumpridos ou completos. A própria Lei de Registro Civil 

(Lei n° 6.015/73) manda constar no assento de nascimento “o dia, mês, ano e lugar do 

nascimento e a hora certa, sendo possível determiná-la, ou aproxima-la” (art. 54, 1°). 

Portanto, a melhor corrente parece ser aquela que computa a maioridade de momento a 

momento, ainda que não seja esta a tendência no Direito Penal Brasileiro51. 

 

Outro aspecto importante é o momento para apreciar a imputabilidade, que 

segundo o art. 4° do Código Penal Brasileiro é “no momento da ação ou da omissão, ainda 

que outro seja o momento do resultado”. O que é levado em conta é o momento da 

atividade e não o da produção do resultado. Assim, se o sujeito faltando alguns dias para 

completar 18 anos de idade, desfere golpes de faca na vítima e esta só vem a morrer depois 

que o agente completa 18 anos este não responderá pelo crime52, pois não poderia ser 

considerado imputável no momento da prática do ato.  

 

Diferentemente ocorre com relação aos crimes permanentes, pois embora o 

agente tenha 17 anos no dia do início da conduta, torna-se penalmente imputável se 

completa os seus 18 anos antes de cessar a permanência, ou seja, enquanto não cessada a 

consumação que se protrai no tempo. 

 

A prova da menoridade deve ser feita, em princípio, pela certidão de termo 

do Registro Civil, tendo-se admitido outras provas idôneas. Sobre o assunto o Superior 

Tribunal de Justiça editou a Súmula 74: “Para efeitos penais, o reconhecimento da 

menoridade do réu requer prova por documento hábil”. No caso de existir dúvida insanável 

em relação à idade do agente, vigora o princípio do in dubio pro reu, impondo-se a 

absolvição. 

 

 

 

                                                 
51 Sobre posições na jurisprudência com relação a este tema FRANCO, Alberto Silva, STOCO, Rui (coords.) 
Código penal e sua interpretação jurisprudencial. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, v. 1, p. 
457-466.  
52 Sobre o tema. JESUS, Damásio de. Direito Penal. 22 ed. São Paulo: Saraiva, 1999. v. I, p. 507. 
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1.5 - A menoridade como causa de exclusão de imputabilidade no direito penal 

espanhol com o Código Penal de 1995. 

 

 

O direito penal espanhol não foi escolhido de forma aleatória para ser 

analisado de modo especial no presente trabalho. O Código Penal Espanhol de 1995 

apresentou uma importante modificação no que se refere à menoridade, que passou dos 16 

anos para os 18 anos, ocorrendo justamente o inverso do que se propõe aqui no Brasil, por 

isto a legislação espanhola merecerá uma análise específica. Numa rápida abordagem do 

processo de codificação penal da Espanha até o atual Código Penal poderá se perceber que 

o limite de 18 anos de idade para responsabilidade penal é algo inédito neste país.  

 

No Código Penal Espanhol de 1822 o limite da menoridade penal era de 07 

anos de idade. Acima de 07 anos e com idade inferior a 17 anos definia-se a imputabilidade 

pelo critério psicológico. Já no Código Penal de 1848 a menoridade penal foi elevada para 

os 09 anos, equiparando-se de forma errônea o menor de 09 anos ao louco. O Código Penal 

de 1870 não trouxe grandes inovações em relação ao Código anterior, podendo-se, em 

ambos os diplomas, dividir a inimputabilidade por menoridade em quatro grupos: o menor 

de 09 anos, que era totalmente inimputável, aos maiores de 09 anos e menores de 15 anos 

aplicava-se o critério psicológico, e aos maiores de 15 anos e menores de 18 anos aplicava-

se uma pena diminuída53. 

 

Percebe-se a preocupação do legislador espanhol com o critério psicológico, 

baseado no discernimento de ter o agente agido com consciência da ação executada e do 

dano por ele ocasionado. A partir do Código Penal de 1928 ocorreu um abandono do 

critério psicológico e a elevação da idade penal para os 16 anos, o que foi consolidado 

através dos Códigos Penais de 1932 e de 1944. Este limite continuou provisoriamente 

mantido mesmo com o advento do Código Penal de 1995, denominado Código Penal da 

                                                 
53 Sobre o tema. SASTRE, Rosa Ventre. In: Manuel Cobo del Rosal (org). Comentarios al Código Penal. 
Madrid: EDERSA, 1999, v. II, p. 72-74. 
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Democracia, que elevou a menoridade para os 18 anos, conforme será visto logo em 

seguida. 

 

No novo Código Penal Espanhol dois artigos tratam das causas que excluem 

a capacidade de culpabilidade (ou a imputabilidade). No artigo 20 são tratadas: a anomalia 

ou alteração psíquica (art. 20, 1°), os estados de intoxicação plena (art. 20, 2°) e a alteração 

da percepção (art. 20, 3°). O legislador espanhol reservou o artigo 1954 para tratar da 

menoridade penal, que pela primeira vez neste direito declara isento de responsabilidade 

penal o menor de 18 anos. Apesar desta evolução no direito penal espanhol este artigo não 

entrou em vigor simultaneamente com as demais disposições do Código55. Por esta razão, 

no que tange à menoridade na Espanha, continuou em vigor o regime do Código Penal 

derrogado de 1973, perdurando esta situação até a vigência da Ley Orgânica 5/200056.  

 

Dessa forma, foram necessários quase cinco anos para que o dispositivo que 

retirava os menores de 18 anos do Código Penal Espanhol entrasse em vigor, por inexistir 

uma lei que regulamentasse a essa responsabilidade penal. Durante esse intervalo de tempo 

existiram dois projetos para regulamentação da situação do menor no direito espanhol: o 

primeiro era o Anteproyecto de Ley Orgánica Penal Juvenil y Del Menor de 1995 e o 

segundo era o Proyeto de Ley Orgánica Reguladora de La Responsabilidad Penal de los 

Menores, de 199857. O legislador optou pelo primeiro, sendo aprovada a Ley Orgánica de 

Responsabilidad Penal del Menor, vigente desde o dia 13 de janeiro de 2000. 

 
                                                 
54 Segundo o artigo 19 do novo Código Penal espanhol tem-se: “Los menoeres de dieciocho años no serán 
responsables criminalmente con arreglo a este Código. 
  Cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá ser responsable con 
arreglo a lo disposto en la ley que regule la responsabilidade penal del menor.” 
55 “Sin embargo, pese a lo desposto en el primer párrafo de la Disposición Final Séptima del nuevo Cuerpo 
legal, el articulo 19 no ha entrado en vigor simultáneamente con el resto de las disposiciones, toda vez que el 
párrafo segundo de la misma Disposición, preceptúa: 
‘No obstante lo anterior, queda exceptuada la entrada en vigor de su artículo 19 hasta tanto adquiera 
vigencia da ley que regule la responsabilidad penal del menor a que se refiere dicho precepto’ 
Así, pues, la elevación de la mayoría edade penal a dieciocho años queda en suspenso hasta la fututra 
aprobación de dicha Ley”. ROSAL, Manuel Cobo del, ANTÓN, Tomás S. Vives. Derecho Penal – parte 
general. 3. ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 1999, p. 602. 
56 Sobre o tema CASTRILLO, Eduardo de Urbano, CORTINA, José Miguel de la Rosa. Comentarios a La 
Ley Orgánica de Responsabilidad penal del Menor. Navarra: Arazandi Editorial, 2001, p. 19. 
57 Sobre o tema cf. SALGADO, Concepción Carmona. In: Manuel Cobo del Rosal (org). Comentarios al 
Código Penal. Madrid: EDERSA, 1999, v II, p. 24. 
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A elevação da maioridade penal dos 16 anos para os 18 anos equipara a 

maioridade penal à maioridade civil, eliminando uma situação discriminatória no 

ordenamento espanhol58. Para Rosa Ventas Sales:  

[...] la evolución de la minoría de edad penal en el processo de 

Codificación en España muestra una progressiva restricción de la 

exigencia de responsabilidad criminal, en defensa de los principios 

humanitarios y de mínima intervención que han de inspirar el Derecho 

Penal59. 

É interessante observar que a evolução da menoridade no processo de codificação do 

direito espanhol apresenta uma progressiva restrição à exigência de responsabilidade penal 

do menor.  

 

É importante salientar, que apesar da terminologia “responsabilidade penal” 

utilizada pelo legislador espanhol, para os menores de 18 anos, esta é uma responsabilidade 

penal especial que o legislador diferenciou da responsabilidade penal dos adultos 

consagrada no Código Penal espanhol. Segundo Eduardo Castrillo: 

Y es derecho penal «especial», porque da un tratamiento distinto al 

menor que el que recibe el adulto en el derecho penal común. En efecto, 

la naturaleza educativa-sancionatoria de la Ley se refleja en numerosas 

partes de la misma, en la que está omnipresente la idea del «interés 

superior del menor» y en la clase de repuesta que se prevé para las 

infracciones penales del menor, diferenciadas según el tramo de edad y 

en las medidas a aplicar que no son de caráter carcelario o económico, 

que son las proprias de la delicuencia de adulto60. 

O legislador penal optou por criar um direito penal especial para os menores de 18 anos e 

maiores de 14 dando prioridade às soluções não repressivas de natureza educativa e 

sancionadora61. 

                                                 
58 Sobre o tema cf. SASTRE, Rosa Ventre. In: Manuel Cobo del Rosal (org). Comentarios al Código Penal. 
Madrid: EDERSA, 1999, v II, p. 82. 
59 Idem, p. 89. 
60 Cf. CASTRILLO, Eduardo de Urbano, CORTINA, José Miguel de la Rosa. Comentarios a La Ley 
Orgánica de Responsabilidad penal del Menor. Navarra: Arazandi Editorial, 2001, p. 45. 
61 Segundo a primeira parte do artigo primeiro da LO 5/2000: “Esta Ley se aplicará para exigir la 
responsabilidad de las personas mayores de catorze años y menores de dieciocho por la comisión de hechos 
tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales”. 
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Capítulo II - A inimputabilidade penal do menor de dezoito anos e os direitos 

humanos. 

 

2.1 - A (im)possibilidade do rebaixamento da menoridade penal. 

 

 

A discussão relativa ao rebaixamento da menoridade penal está sempre 

presente na sociedade civil. Este assunto toma um fôlego ainda maior quando são 

noticiados crimes bárbaros cometidos por menores. É inegável que há uma necessidade da 

sociedade de preservar as crianças e os adolescentes dos rigores das penas, mas o problema 

é até que limite etário vai esta preservação e como esta deve ser feita. A fixação da idade 

penal em 18 anos é tratada, principalmente pelos meios de comunicação, como um 

incentivo para que os menores pratiquem atos descritos como crime. Muito pouco, ou quase 

nada, discute-se em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente e as conseqüências 

apresentadas por esta lei à prática do ato infracional, por menores de 18 anos. 

 

Os inúmeros argumentos que têm sido levantados na defesa do rebaixamento 

da menoridade penal são na sua grande maioria falhos, pois não apresentam uma verdadeira 

perspectiva da realidade social. Tratar o problema dos menores de 18 anos simplesmente 

com a fórmula: menor de 18 anos mais imputabilidade penal é igual à diminuição da 

violência, afigura-se simples demais. Colocar os adolescentes (com menos de 18 anos) 

nesta realidade penitenciária que em nada se assemelha à realidade constitucional, não 

parece ser a melhor solução.  

 

O argumento constante que vem motivando muitas vozes em torno do 

rebaixamento da menoridade penal é o amadurecimento precoce dos jovens, em função da 

multiplicação dos meios de comunicação e do desenvolvimento tecnológico. É como se 

este acesso a uma fonte maior de informações, ocasionado pela tecnologia e pelos meios de 

comunicações, fosse capaz de dispensar a atenção diferenciada que é proporcionada aos 

jovens, em função da sua fragilidade. Em relação a este aspecto, bem coloca Minahim: “O 

fato, portanto, de termos uma juventude mais participativa, com mais oportunidades de 
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expressão, inclusive de praticar crimes, não implica na negação, nessa mesma juventude, 

das limitações naturais de ser em crescimento”62.  

 

O efetivo aumento da violência tanto urbana quanto rural também faz parte 

dos argumentos dos que clamam em prol do rebaixamento da menoridade penal. É 

importante observar que “as estatísticas mostram que o aumento da violência guarda 

estreita relação com as condições econômicas dos menos favorecidos” 63. Assim, não fica 

difícil associar que o rebaixamento da menoridade penal serviria para aumentar ainda mais 

o número de pessoas “pobres” existentes no sistema carcerário brasileiro. Segundo Novoa 

Monreal o direito penal é considerado: 

[...] o ‘Direito dos pobres’ (não, por certo, no sentido de que lhes 

assegure os interesses e direitos, mas, no aspecto dramático, porque 

desata sua fúria preferentemente sobre eles), tem um âmbito de aplicação 

extraordinariamente reduzido e, cada vez mais, beneficia ou afeta, na 

vida prática, a um menor número de pessoas64. 

 

Das diversas condutas criminosas praticadas, apenas uma pequena parcela é 

descoberta e outra ainda menor sofre a incidência de um processo que seja seguido de uma 

sentença penal condenatória65. Estes réus que foram condenados a penas severas 

pertencem, quase na totalidade dos casos, à mesma classe social, a dos “pobres” que não 

têm como se defender do sistema punitivo. É bem verdade que hoje se observa a crescente 

importância de certos crimes que visam a atingir classes sociais privilegiadas, como os 

contra a ordem tributária, contra o meio ambiente, contra o sistema financeiro, entre outros, 

contidos na legislação penal moderna e são realmente de grande relevância ao corpo social 

pelos malefícios causados. Mas, como regra, o direito penal não é aplicado aos banqueiros, 
                                                 
62 MINAHIM, Maria Auxiliadora. Direito Penal da emoção: a inimputabilidade penal do menor. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p. 116. 
63 ADEODATO, João Maurício, Uma Teoria (emancipatória) da legitimação para países subdesenvolvidos. 
Anuário do Mestrado em Direito, Recife, Editora Universitária (UFPE), n. 5, p. 207-242, 1992, p. 223. 
64 MONREAL, Eduardo Novoa. O direito como obstáculo à transformação social. Trad. Gérson Pereira 
dos Santos. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1988, p. 22. 
65 A Revista Veja publicou a seguinte matéria de capa: “Livres para matar”. Constata a reportagem que: “de 
cada 100 crimes violentos registrados nas delegacias brasileiras, calcula-se que a policia só consiga prender os 
suspeitos em 24 casos. Desses 24, os policiais reúnem provas suficientes para levar a julgamento os 
envolvidos em quatorze casos. Desses apenas um cumprirá a pena até o fim”.LUZ, Sergio Ruiz; SECCO, 
Alexandre. Somos todos reféns. Veja. São Paulo: Abril, p. 86-91, ano 34, n. 5, 7 fev.2001.  
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empresários, políticos, grandes comerciantes, especuladores, agiotas quando praticam as 

condutas tipificadas por esta lei. Assim, o direito penal mantém as suas funções seletivas e 

classistas da justiça penal, mesmo com o surgimento de crimes que deveriam atingir outra 

parcela da sociedade. Desta forma, conforme Alessandro Baratta: 

o sistema de valores que nele se exprime reflete, predominantemente, o 

universo moral próprio de uma cultura burguesa-individualista, dando a 

máxima ênfase à proteção do patrimônio privado e orientando-se, 

predominantemente, para atingir as formas de desvios típicas dos grupos 

socialmente mais débeis e marginalizados66. 

 

A preocupação em proteger a sociedade dos adolescentes que estão em 

conflito com a lei aparentemente é motivo suficiente para desqualificar estes infratores, em 

sua grande maioria pobres, da condição de adolescentes. “A segurança é entendida como 

fórmula mágica de proteger a sociedade (entenda-se, as pessoas e o seu patrimônio) da 

violência produzida por desajustados sociais que precisam ser afastados do convívio social, 

recuperados e reincluídos.”67 É difícil para o senso comum respeitar os direitos humanos e 

a idéia de cidadania quando estes são voltados para um infrator. 

 

Não há dúvida da falência da pena de prisão68 e que outras alternativas vêm 

sendo cada vez mais procuradas pela dogmática penal, como substitutiva da pena privativa 

de liberdade69. O art. 228 da Carta Magna determina que os menores de 18 anos serão 

sujeitos a normas da legislação especial. Atendendo a este chamado constitucional surgiu o 

Estatuto da Criança e do Adolescente que visa a ir “além de uma simples censura e castigo 

                                                 
66 BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia do 
direito penal. Trad. Juarez Cirino dos Santos. 2. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, Instituto Carioca de 
Criminologia, 1999, p. 176. 
67 Sobre o assunto VOLPI, Mário (org) O adolescente e o ato infracional. 3. ed. São Paulo: Cortez, 1999, p. 
9.  
68 Sobre o tema BITENCOURT, Cezar Roberto, A falência da pena de prisão: causas alternativas.  São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. 
69 Há inclusive os que proclamam a crise do próprio direito penal: “A crise atinge seu núcleo: o direito penal 
anda à cata de sua legitimação, soterrado num mundo em que muitos ensinam não haver já valores firmes”. 
DIP, Ricardo. Direito Penal: Linguagem e crise. Campinas: Milenium, 2001, p. 88. 
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da sociedade e dar oportunidade de, através das medidas pedagógicas, mudar seu 

comportamento”70. 

 

Os argumentos contra e a favor do rebaixamento da menoridade penal, por 

muitas vezes, deságuam numa discussão irracional. Por um lado os que querem proteger os 

“pobres meninos carentes” e do outro aqueles que querem acabar com a “impunidade dos 

marginais que se escondem atrás da idade para cometer crimes”. O que se apresenta aqui é 

um argumento que foge destes dois discursos, procurando fundamentar a fixação da 

menoridade penal frente a uma interpretação do art. 228 da Carta Magna, das garantias 

previstas pelos direitos humanos e em respeito aos princípios que regem o Estado 

Democrático de Direito. O Tribunal Constitucional da Alemanha já se expressou numa 

decisão do ano de 1990 da seguinte forma: “la interpretación, em particular del derecho 

constitucional, ...(tiene) el carácter de un discurso, en el que se hacen valer argumentos a 

los que se contraponen otros argumentos debiendo darse finalmente predominio a los 

mejores argumentos”71. No presente capítulo se tentará através de argumentos racionais 

demonstrar que a melhor interpretação da constituição é aquela que opta pela imutabilidade 

da menoridade penal em 18 anos.  

 

 

2.2 - A importância dos direitos humanos na manutenção da menoridade penal 

frente ao art. 228 da Constituição Federal e da Convenção sobre os Direitos da 

Criança. 

 

 

O assunto da menoridade no Brasil não está no campo da lei ordinária, mas 

no campo constitucional. É importante salientar que o referido artigo encontra-se no 

Capítulo VII (Da família, da Criança e do Adolescente e do Idoso), do Título VIII (Da 

Ordem Social) e neste aspecto houve um grande avanço da Constituição, antecipando-se, na 

                                                 
70 GOIAS, Jussara de et alli. Inimputabilidade não é impunidade. Subsídio. Brasília, n. 24, p. 1-25, jun/1996, 
p. 6. 
71 ALEXY, Robert. Teoría del discurso y derechos humanos. 2. ed. Colombia: Universidade Externado de 
Colombia, 1995, p. 35. 
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adoção da doutrina da proteção integral, à Convenção sobre os Direitos da Criança, 

ocorrida em 1989. 

 

A partir de 1988 a imputabilidade penal dos menores de 18 anos ganhou 

status constitucional. Esta maior proteção ao limite de idade parece ter surgido para impedir 

a sua supressão, evitando que este assunto fique submetido à emoção ou ao casuísmo que 

por muitas vezes condiciona o legislador à criação e à modificação das leis penais. 

 

A discussão acerca do rebaixamento da menoridade penal abre um debate na 

esfera constitucional. Há quem considere o art. 228 da Constituição Federal uma cláusula 

pétrea, admitindo-se que os direitos e garantias não são apenas aqueles expostos no art. 5° 

da Constituição Federal, mas também os de natureza análoga espalhados pela Constituição. 

Desta forma, este artigo faria parte das garantias individuais, pois “é inegável seu conteúdo 

de ‘direito e garantia individual’, referido no art. 60, IV, da CF como insuscetível de 

emenda”72. As cláusulas pétreas funcionam sempre como limite material ao Poder de 

Reforma, não só em relação ao texto constitucional como um todo, mas, principalmente, 

em relação a elas próprias. Assim as cláusulas pétreas são “intocáveis, rijas, resistentes e 

insensíveis a qualquer proposta de manifestação do Poder de Reforma”73. 

 

Então, há de se indagar se as cláusulas pétreas (art. 60, § 4°, IV da CF) 

atingem só o art. 5° ou atingem também os direitos esparsos na Carta Magna. Para 

Canotilho,  

[...] o amplo catálogo de direitos fundamentais não esgota o campo 

constitucional dos direitos fundamentais. Dispersos ao longo da 

Constituição existem outros direitos fundamentais, vulgarmente 

chamados direitos fundamentais formalmente constitucionais, mas fora 

do catálogo”74. 

                                                 
72 SARAIVA, João Batista da Costa. Adolescente e ato infracional: garantias processuais e medidas sócio-
educativas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 24. 
73 DANTAS, Ivo. Instituições de direito constitucional brasileiro. Curitiba: Juruá, 1999, p. 233. 
74 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 3. ed. Coimbra: Almedina, 
1998, p. 380. 
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O conceito materialmente aberto dos direitos e garantias consagrado pelo art. 5°, § 2°, da 

Constituição demonstra a existência de direitos fundamentais positivados em outras partes 

do texto constitucional e até mesmo em tratados internacionais, demonstrando assim que os 

77 incisos do art. 5° são exemplificativos e não exaustivos.  

 

Admitindo-se que os direitos e garantias individuais estão esparsos na 

Constituição e não são apenas aqueles tratados no art. 5° da Constituição Federal de 1988 

seria impossível a redução da idade penal, pois este dispositivo se enquadra na categoria 

dos “direitos-garantia, ou seja, das garantias fundamentais que além de função instrumental 

(assecuratória e protetiva), podem ser consideradas autêntico direito subjetivo. Além disso, 

a maioria desses direitos-garantias encontra-se vinculada ao direito penal e direito 

processual em geral”75. Portanto, se os direitos e garantias esparsos pela Constituição 

Federal são também cláusulas pétreas, já que o art. 60, § 4°, inciso IV, não faz nenhuma 

espécie de restrição mencionando apenas “os direitos e garantias individuais”, sem dúvida o 

art. 228 não pode ser modificado, pois é uma garantia aos menores de 18 anos que estes 

estão fora do direito penal. Assim, pode-se dizer que o art. 228 garante ao menor de 18 anos 

a inimputabilidade penal, da mesma forma que o art. 5°, no seu inciso, XLVIII, garante aos 

cidadãos que não serão aplicadas as penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, de 

caráter perpétuo, de banimento ou cruéis. 

 

Outra questão relacionada ao rebaixamento da idade penal que aqui será 

tratada diz respeito à Convenção sobre os Direitos da Criança. Esta foi aprovada pela 

Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas em 1989, passando então este 

documento a possuir força coercitiva para os Estados signatários. Em 21 de novembro de 

1990, com a publicação do Decreto n° 99.710, o Presidente da República promulgou a 

Convenção, transformando-a em lei interna76. 

 

                                                 
75 SARLET, Ingo Wolfang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 201, p. 183-184.  
76 SARAIVA, João Batista da Costa. Adolescente e ato infracional: garantias processuais e medidas sócio-
educativas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 22. 
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Um aspecto importante é que a Convenção sobre Direitos da Criança, em 

seu primeiro artigo, entende por criança todo o ser humano menor de 18 anos77. No direito 

civil brasileiro os menores de 18 anos são considerados absoluta ou relativamente incapazes 

(art. 5° e 6° do Código Civil) e no direito penal é inimputável o menor de 18 anos. O 

Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu art. 2°, considera o menor nos seguintes 

termos: até 12 anos são crianças, de 12 anos completos até 18 anos são adolescentes. Acima 

de 18 anos e menor de 21 anos é relativamente incapaz no direito civil e penalmente 

imputável, cabendo apenas a este uma atenuante genérica prevista no art. 65, inciso I, do 

Código Penal. 

 

Com a ratificação da Convenção e a sua transformação em lei interna esta 

passa a fazer parte do sistema de direito e garantias, por força do § 2° do art. 5° da 

Constituição Federal que reza: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 

excluem outros decorrentes do Regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa seja parte”. Deste modo, a Carta de 1988 

atribui aos direitos enunciados em tratados internacionais hierarquia de norma 

constitucional, incluindo-os no elenco dos direitos constitucionalmente garantidos, que 

apresenta aplicabilidade imediata. 

 

Através deste dispositivo constitucional os direitos humanos consagrados 

em tratados de direitos humanos que o Brasil seja parte, passam a estar inseridos no direito 

interno brasileiro. A aplicação destes direitos é imediata, conforme consta no § 1° do art. 5° 

da Constituição, da mesma forma e do mesmo nível que os direitos constitucionalmente 

consagrados. Vale ainda ressaltar que também são estendidos a esses direitos a 

intangibilidade dos direitos e garantias individuais determinada pela própria constituição no 

seu art. 60, § 4°, inciso IV78. 

 

                                                 
77 Artigo 1° - Para efeitos da presente Convenção, entende-se por criança todo ser humano menor de 18 anos 
de idade, salvo se, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes. 
78 Sobre o tema TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A proteção internacional dos direitos humanos e 
o Brasil. 2. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2000. 
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Sobre o tema bem coloca Flavia Piovesan “por força do art. 5°, § § 1° e 2°, a 

Carta de 1988 atribui aos direitos enunciados em tratados internacionais hierarquia de 

norma constitucional, incluindo-os no elenco dos direitos constitucionalmente garantidos, 

que apresentam aplicabilidade imediata”79. Assim, no plano do ordenamento jurídico 

interno, com relação aos tratados de direitos humanos em que o Brasil é parte, os direitos 

fundamentais neles garantidos, por força constitucional, passam a integrar o elenco dos 

direitos constitucionalmente consagrados e exigíveis de forma direta e imediata no plano do 

ordenamento jurídico interno. Conclui-se que o direito brasileiro faz uma opção por um 

sistema misto, que combina dois regimes jurídicos, um para os tratados de direitos humanos 

e outro aplicável aos tratados tradicionais. Estes, diferentemente daqueles, apresentam 

hierarquia infraconstitucional e se submetem à sistemática de incorporação legislativa80. 

 

Saliente-se que constituem cláusula pétrea, nos termos do art. 60, § 4°, 

inciso IV, da Constituição Federal, tanto os direitos e garantias individuais consagrados na 

Constituição quanto os direitos e garantias constantes nos tratados internacionais de que o 

Brasil seja parte. Desta forma, parece imutável a fixação da inimputabilidade penal para os 

menores de 18 anos, pois se encontra regulada no art. 27 do Código Penal, no art. 228 da 

Constituição Federal de 1988, no art. 104 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

prevista na Convenção dos Direitos da Criança, da qual o Brasil é signatário. 

 

 

2.3. - Os Direitos Humanos e o Estado Democrático de Direito como limitação ao 

rebaixamento da menoridade penal. 

 

 

O argumento da importância dos direitos humanos não pode andar 

desassociado da idéia do Estado Democrático de Direito. Neste, certos direitos e garantias 

têm uma proteção especial que serve como limite ao próprio legislador e como referencial 

para o julgador.  

                                                 
79 PIOVESAN, Flavia, Temas de Direitos Humanos. São Paulo: Max Limonad, 1998, p. 37. 
80 Cf. PIOVESAN, Flavia, Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 3. ed. São Paulo: 
Max Limonad, 1997, p. 90-93. 
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O Estado Democrático de Direito centrou-se em duas idéias básicas: o 

Estado limitado pelo direito e o poder político estatal legitimado pelo povo. Hoje, não se 

pode deixar de mencionar que os limites jurídicos impostos ao Estado advêm também, em 

medida crescente, “de princípios e regras jurídicas internacionais”81. Os Estados, cada vez 

mais, têm que se submeter às normas de direito internacional, fazendo com que estas sejam 

recebidas ou incorporadas no direito interno. 

 

Os direitos fundamentais estruturam-se no Estado de Direito no plano 

interno, estando estes consagrados nas constituições. No direito internacional estes se 

apresentam como direitos humanos e fazem parte do núcleo básico do direito internacional 

vinculativo das ordens jurídicas internas. Assim, as expressões direitos humanos e direitos 

fundamentais são utilizadas freqüentemente como sinônimos. Cabe aqui fazer uma 

distinção entre as duas, já que, no decorrer do trabalho, serão usadas ambas de maneira 

distinta. Os direitos humanos diferenciam-se dos direitos fundamentais, pois estes fazem 

parte do direito positivo de um determinado país limitados de forma temporal e espacial, 

enquanto aqueles seriam direitos para todos os povos e em todos os tempos. Para 

Canotilho, “os direitos do homem arrancariam da própria natureza humana e daí o seu 

carácter inviolável, intemporal e universal; os direitos fundamentais seriam os direitos 

objectivamente vigentes numa ordem jurídica concreta”82. 

 

Os direitos fundamentais estão geralmente situados na Constituição, 

recebendo desta um grau mais elevado de garantia ou segurança, sendo imutáveis ou tendo 

pelo menos sua mudança dificultada83. Em um Estado Democrático de Direito os direitos 

humanos tomam forma de direitos fundamentais, “al valer una Constituición semejante 

como derecho positivo, los derechos humanos se positivizan como derechos 

                                                 
81 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3. ed. Coimbra: Almedina, 
1998, p. 228. 
82 Idem, p. 369. 
83 Bonavides, baseado em Carl Schmitt, estabeleceu critérios formais e materiais de caracterização dos 
direitos fundamentais. Cf. BONAVIDES, Paulo, Curso de Direito Constitucional. 10. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2000, p. 515. 



 42

fundametales”84. Desta forma, o catálogo de direitos fundamentais nas Constituições dos 

Estados Democráticos de Direito são uma positivação dos direitos humanos. 

 

Os direitos humanos não devem ceder às pressões sociais, mesmo que 

venham de uma pretensa maioria, pois o risco social pode ser muito grande. Estes direitos 

devem ser resguardados de forma a conter impulsos sociais e se evitar que sob um falso 

argumento se cometam atrocidades. O direito à vida, por exemplo, deve ser resguardado, 

mesmo que vá de encontro à vontade da maioria das pessoas. Então, um “justiceiro” não 

pode deixar de ser punido pelo poder estatal mesmo que a maioria da população concorde 

com a morte que este acarretou. Certos direito devem ser invioláveis e superiores em 

determinados momentos à vontade popular. 

 

A fixação da menoridade em 18 anos encontra raízes nos direitos humanos, 

já que está consagrada na Convenção sobre os Direitos da Criança e também nos direitos 

fundamentais, pois esta garantia encontra-se positivada e consagrada no art. 228 da 

Constituição Federal. Assim, os direitos fundamentais não necessitam do consentimento da 

maioria da população, devendo ser garantidos sempre e em qualquer hipótese. Não valendo, 

portanto, o argumento de que a maioria da população é a favor do rebaixamento da 

menoridade penal. Nesse sentido bem coloca Ferrajoli:  

Ninguna mayoría, se ha dicho, puede decidir la supresión de un inocente 

o la privación de los derechos fundamentales de un individuo o un grupo 

minoritario; y tampoco puede dejar de decidir las medidas necessarias 

para que a un ciudadano le sea asegurada la subsitencia y la 

superviviencia. En suma, el principio de la democracia política, relativo 

al quién decide, se encuentra subordinado a los principios de la 

democracia social relativos a qué no es lícito decidir y a qué es lícito 

dejar de decidir85. 

 

                                                 
84 ALEXY, Robert. Teoría del discurso y derechos humanos. 2. ed. Colombia: Universidade Externado de 
Colombia, 1995, p. 65. 
85 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoria del garantismo penal. Trad. Perfecto Andrés Ilbánez et 
alli, 2. ed. Valladolid: Trotta, 1997, p. 865. 
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A relação entre a democracia e os direitos humanos não pode restringir-se 

apenas aos direitos políticos, mas deve atingir também os direitos econômicos, sociais e 

culturais. A democracia não pode reduzir-se à realização de eleições, tendo em vista que 

destas devem resultar as práticas democráticas, fornecendo à população como um todo 

acesso aos direitos humanos. Assim, segundo Cançado Trindade: “A construção de uma 

democracia real e o fortalecimento do Estado de Direito hão de dar-se à luz da interrelação 

ou indivisibilidade de todos os direitos humanos”86. 

 

O Estado Democrático de Direito em muitos países é apenas formal, ou seja, 

existe, respeitando legalmente todos os direitos humanos, mas estes não têm aplicabilidade, 

eficácia. Isto ocorre nos países em desenvolvimento, que assumem todos estes 

compromissos, onde suas Constituições arrolam um imenso rol de direitos fundamentais 

que não são capazes de cumprir. A verdade é que em grande parte dos Estados não se 

consegue garantir os direitos sociais, aqueles chamados de positivos, no qual o Estado deve 

fazer algo pelos seus cidadãos, suprir suas necessidade, fornecer a estes uma melhor 

qualidade de vida.  

 

Então, para que haja uma exigência dos direitos humanos é necessária a 

existência de um Estado Democrático de Direito. Segundo Robert Alexy: 

[...] los derechos fundamentales y los derechos humanos, hacia los 

procediementos e instituciones de la democracia y hace patente que 

la idea del discurso solo puede realizarse em um estado 

constitucional democrático, en el que derechos fundamentales y 

democracia, a pesar de todas las tensiones, entren en una 

inseparable asociación87. 

Desse modo, o Estado Democrático de Direito tem uma vinculação com os direitos 

humanos, já que estes Estados os respeitam e os cumprem, ou pelo menos deveriam. 

 

                                                 
86 TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direitos Humanos e Meio-Ambiente: paralelo dos sistemas de 
proteção internacional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, p. 211. 
87 ALEXY, Robert. Teoría del discurso y derechos humanos. 2. ed. Colombia: Universidade Externado de 
Colombia, 1995, p. 136. 
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2.4. - A limitação do poder punitivo do Estado. 

 

 

O Estado Democrático de Direito vai além do Estado legal, ou seja, regulado 

pela lei e atendendo à separação dos poderes. Este é um Estado com um plano substancial, 

pois objetiva o funcionamento de todos os poderes do Estado a serviço dos direitos 

fundamentais, consagrados na Constituição. Neste Estado todos os atos, inclusive as leis, 

devem estar subordinados aos direitos fundamentais88.  

 

O Estado Democrático de Direito só condiz com uma concepção de 

intervenção mínima do direito penal dentro dos princípios que regem a Constituição 

Federal e “oferece, pelo menos, no discurso os limites negativos a faculdade punitiva do 

Estado”89. A tipificação de novas condutas somente deve ocorrer dentro de certos limites e 

apenas quando estas tenham a máxima relevância para o corpo social90. Dentro desta ótica, 

o direito penal não deveria regular as condutas dos adolescentes, já que existe uma lei 

própria, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que regula o assunto de maneira 

específica, atendendo às peculiaridades necessárias da condição de adolescente. Na 

verdade, o menor responderá pelas condutas que cometer quando forem tipificadas como 

crimes ou contravenções não na órbita penal, mas sim numa esfera própria.  

 

Sobre o tema bem coloca Vives Antón e Cobo del Rosal quando tratam do 

assunto da maioridade do Código Penal Espanhol de 1995:  

                                                 
88 Sobre o assunto Ferrajoli defende uma teoria geral do garantismo em relação aos direito fundamentais. “Los 
derechos fundamentales objeto de tutela son diversos; pero también ellos, cuando están constitucionalmente 
garantizados, se configuran como vínculos de validez para la legalidad ordinaria, por lo que ésta resulta 
igualmente caracterizable como estricta legalidad. En todos los casos se puede decir que la mera legalidad, al 
limitarse a subordinar todos los actos a la ley cualquiera que sea, coincide con su legitimación formal, 
mientras la estricta legalidad, al subordinar todos los actos, incluidas las leys, a los contenidos de los 
derechos fundamentales, coincide con su legitimación substancial.. Cf. FERRAJOLI. Derecho y Razón: 
Teoria del garantismo penal. Trad. Perfecto Andrés Ilbánez et alli. 2. ed., Valladolid: Trotta, 1997, p. 851-
892. 
89 MENDEZ, Emilio García, Infância e Cidadania na América Latina. Trad. Ângela Maria. São Paulo: 
Editora HUITEC/ Instituto Ayrton Senna, 1998, p. 44. 
90 Sobre o tema COPETTI, André. Direito Penal e Estado Democrático de Direito. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2000. 



 45

[...] la pena criminal aparece, por un lado, como una reacción inadecuada 

y excessivamente violenta frente a quienes ocupan en la sociedad la 

posición má débil y, por outro, la capacidad de adecuar la conducta a las 

exigencias del Derecho devine problemática en quienes todavía no han 

tenido tiempo de completar su aprendizage y assumir la disciplina 

cultural, aunque tengan la inteligencia necessaria para discernir la bondad 

o maldad de sus actos91. 

 

Os esforços para deflação penal de algumas condutas devem ser acentuados 

e indubitavelmente nem todas necessitariam de tipificação. Diversas são as condutas 

tipificadas que poderiam ser resolvidas na esfera do direito administrativo, já que o Direito 

Penal deve ser a ultima ratio do Estado92. Ferrajoli expõe com precisão o tema quando diz 

que: “la intervención punitiva es la técnica de control social más gravosamente lesiva de 

libertad y de la dignidade de los ciudadanos, el principio de necessidad exige que se recurra 

a ella sólo como remedio extremo”93.  

 

Não resta dúvida que quanto mais forem os números de tipo penais, maior 

será a banalizaçao do direito penal, pois se todos os furtos, todos os adultérios, todos os 

abortos, todas as falsidades, todos os crimes de trânsito, todas as contravenções penais, 

todas as lesões, todas as ameaças, todos os crimes contra a administração pública, entre 

outros, fossem concretamente criminalizados não haveria habitante que não fosse por 

diversas vezes criminalizado. Assim, quanto mais os órgãos legislativos inflacionam os 

tipos penais contribuem para aumentar o arbítrio seletivo dos órgãos executivos do sistema 

penal e seus pretextos para o exercício de um maior poder controlador94. Isto gera então 

uma sensação de impunidade para uma parcela da população, que são aparentemente 

imunes ao sistema punitivo.  
                                                 
91 ROSAL, Manuel Cobo del; ANTÓN, Tomás. S. Vives. Derecho Penal – parte general. 3. ed. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 1999, p. 603. 
92 A Lei que regulamenta o direito penal do menor na Espanha faz referência expressa ao uso flexible del 
principio de intervención mínima. Cf. Cf. CASTRILLO, Eduardo de Urbano, CORTINA, José Miguel de la 
Rosa. Comentarios a La Ley Orgánica de Responsabilidad penal del Menor. Navarra: Arazandi Editorial, 
2001. 
93 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoria del garantismo penal. Trad. Perfecto Andrés Ilbánez et 
alli, 2. ed. Valladolid: Trotta, 1997, p. 465. 
94 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em Busca das Penas Perdidas. Trad. Vânia Romano Pedrosa e Almir Lopes 
da Conceição. Rio de Janeiro: Revan, 1991, p. 19-29. 
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O argumento do rebaixamento da menoridade penal pode ser encarado como 

um retrocesso, uma limitação aos direitos fundamentais. O aumento da intervenção punitiva 

vai de encontro aos princípios do Estado Democrático de Direito, podendo servir como uma 

burla, para mascarar os verdadeiros problemas existentes nos países periféricos. “As 

diversas ordens jurídicas da sociedade contemporânea, hoje tornada global, em alguns dos 

seus aspectos, exibem as mais diversas formas retóricas e procedimentos para obter um 

controle de algum modo eficaz sobre os conflitos”95. Muitas vezes são utilizados 

determinados procedimentos em busca de uma “justiça” que o Estado não pode oferecer. 

Estas estratégias extra-legais auxiliam na solução dos conflitos em alguns países carentes, 

como o Brasil, porém estas estratégias podem tanto auxiliar o Estado quanto atuar contra 

ele96.  

 

Desta forma, o rebaixamento da idade penal, assim como a tipificação penal 

de certas condutas “não deve ser um ‘remendo’ aos desajustes sociais incipientes mas sim o 

último recurso da comunidade”97. A incompetência do Estado e o descaso da sociedade 

brasileira em fiscalizar, cobrar e atuar em relação à proteção da criança e do adolescente, 

principalmente aqueles marginalizados, termina por incentivar um discurso superficial e 

ilusório para buscar a resolução dos problemas sociais. Criar uma diversidade de tipos 

penais, ou rebaixar a idade penal, aumentando a esfera de pessoas atingidas pela legislação 

penal é um “remendo”, uma solução simplista às falhas de uma política social. Neste 

aspecto, expõe Liszt, com lucidez, que: “A política social actua, como meio de combate ao 

crime, de um modo incomparavelmente mais profundo e seguro do que a pena ou qualquer 

outra medida que com ela se assemelha”98. 

 

                                                 
95 ADEODATO, João Maurício, Uma Teoria (emancipatória) da legitimação para países subdesenvolvidos, 
Anuário do Mestrado em Direito, Recife, Editora Universitária (UFPE), n. 5, p. 207-242, 1992, p. 227. 
96 Inúmeras são as maneiras que se expressam estas atividades extra-legais indo desde a “conversa” do 
comissário de polícia com o dito “criminoso” até a corrupção que é indispensável a determinados 
procedimentos. Sobre o tema conferir o trabalho do Professor João Mauricio Adeodato. Idem, p. 227-238. 
97 CERVINI, Raul. Os Processos de Descriminalização, Trad. Elina Granja, Jeni Vaitsman, et alli. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 194. 
98 Von Liszt, Franz Lehrbuch des Deutschen Strafrects, apud GUIMARÃES, Isaac Sabbá, Dogmática 
penal e poder punitivo, Curitiba: Juruá, 2000, p. 35. 
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Sendo assim, “quanto mais sejam os conflitos que uma sociedade atribua 

para seu sistema penal, maior será a incapacidade para resolvê-los, ao mesmo tempo em 

que revelará seu grau de desintegração comunitária”99. O mesmo pode-se afirmar em 

relação à retirada dos adolescentes da esfera do Estatuto da Criança e do Adolescente, para 

colocá-los na esfera penal, pois o rebaixamento da idade penal, assim como o surgimento 

de determinadas leis extremamente rígidas, em nada vai minorar o problema da violência 

social, enfraquecendo, assim, o direito penal perante a própria sociedade que passará a vê-

lo como um meio ineficaz para resolver seus problemas100. Isto fará com que a sociedade 

procure cada vez mais buscar soluções alternativas, na maioria das vezes, extra-legais, para 

resolução dos seus conflitos. 

 

 

2.5 - A diferenciação dos direitos humanos dos demais direitos. 

 

 

Até agora foram demonstrados, no decorrer deste trabalho, argumentos para 

garantir a manutenção da maioridade penal em 18 anos com base nos direitos humanos e 

nas limitações punitivas impostas ao Estado Democrático de Direito. Neste tópico será 

apresentada a importância dos direitos fundamentais, as suas principais características, para 

que se possa compreender a importância da sua existência e implementação.  

 

                                                 
99 CERVINI, Raul. Os Processos de Descriminalização. Trad. Elina Granja, Jeni Vaitsman, et alli São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 202. 
100 O que se percebe é que determinadas leis penais aparecem no Brasil em razão de um contexto 
momentâneo, por impressões causadas por determinados fatos que influenciam o legislador e não em função 
de uma política criminal previamente traçada. Quando acontece uma “onda” de determinados crimes, ou 
ocorre um crime que tem muito destaque na mídia, a opinião pública fica apavorada com o crescimento da 
violência e começa a pressionar por soluções imediatas. O que a satisfaz de imediato é o aumento das penas e 
a tipificação de mais condutas. São assim apresentadas apenas “leis simbólicas”, como é o caso da Lei de 
Crimes Hediondos e mais recentemente da Lei de Armas, que tem alguns méritos, mas muitas falhas. Estas 
leis são ilusórias, já que isoladas em nada podem minorar o problema da violência, gerando apenas uma 
conformação temporária da opinião pública. Sobre o tema GUIMARÃES, Isaac Sabbá, Dogmática penal e 
poder punitivo, Curitiba: Juruá, 2000, p. 17 e 93. 
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Para Robert Alexy101, os problemas dos direitos do homem podem ser 

divididos em três grupos. O primeiro seria os problemas epistemológicos, a questão aqui 

seria se os direitos humanos poderiam ser conhecidos ou fundamentados. Será que os 

direitos dos homens podem ser conhecidos objetivamente e a Declaração Universal de 

Direitos dos Homens de 10 de dezembro de 1948 pode ser justificada racionalmente? 

 

O segundo grupo é o dos problemas substanciais que versam sobre o 

reconhecimento dos direitos do homem, surgindo a questão sobre quais são os direitos dos 

homens. Abrangeriam apenas o de primeira geração ou atingiria também os de segunda e 

de terceira geração? 102 Seriam estes apenas os direitos essenciais, mas como definir o que 

seria essencial? O direito ao 13° salário seria um direito necessário? O direito a fixação da 

imputabilidade em 18 anos seria imutável?  

 

E por fim, os problemas institucionais, pois uma mera declaração com um 

catálogo dos direitos do homem permanecem sem efeito. Faz-se necessário uma positivação 

destes direitos por parte dos Estados.  

Quem reconhece catálogos amplos de direitos com direitos de todas 

gerações será muito aplaudido em certas discussões. Para isso, ele precisa 

aceitar problemas na institucionalização, porque vale a tese de que os 

direitos do homem são tão mais difíceis de concretizar quanto mais eles 

prometem103. 

Bem verdade que o problema vai além da sua positivação, pois muitos dos direitos 

humanos estão positivados, mas não têm eficácia. 

 
                                                 
101 ALEXY, Robert. Direitos Fundamentais no Estado Constitucional Democrático. Trad. Luís Afonso Heck, 
Revista de Direito Administrativo. n. 217, p. 55-66, ano 1997, jul/set, p. 56-57. 
102 A primeira geração trata dos direitos de liberdade, os primeiros a constarem no instrumento normativo 
constitucional, sendo estes os direitos civis e políticos. Alguns autores dividem de forma diferente a segunda e 
a terceira geração dos direitos humanos. Para Bobbio, por exemplo, os direitos de segunda geração seriam os 
direitos políticos e os direitos sociais viriam com a terceira geração. BOBBIO, Noberto. A era dos direitos, 
Trad. Carlos Nelson Coutinho, 10. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 30-31. Para Canotilho, os direitos de 
primeira geração seriam os de liberdade, nos de segunda geração estariam os direitos democráticos de 
participação política, os de terceira seriam os direitos sociais e dos trabalhadores e fala ainda da quarta 
geração que seriam dos direitos dos povos. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição. 3. ed. Coimbra: Almedina, 1998, p. 362.  
103 ALEXY, Robert. Direitos Fundamentais no Estado Constitucional Democrático. Trad. Luís Afonso Heck, 
Revista de Direito Administrativo. n. 217, p. 55-66, ano 1997, jul/set, p. 56. 
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Para entender os problemas relacionados aos direitos do homem faz-se 

necessário entender o que os diferencia dos demais direitos. Segundo Alexy104 estes direitos 

tem cinco marcas, quais sejam: universais, morais, fundamentais, preferenciais e abstratos. 

 

O caráter da universalidade faz parte da essência dos direitos do homem, 

mesmo antes das declarações ocorridas na França e nos Estados Unidos. Um aspecto 

importante da universalidade é que esta “é a universalidade dos titulares e destinatários”105.  

 

A segunda qualidade essencial para os direitos do homem é que estes são 

morais. Pela ambigüidade do conceito de moral, este deve ser empregado “como conceito 

contrário para o conceito de direito jurídico-positivo”106. Sendo assim, os direitos morais 

podem ser simultaneamente direitos jurídico-positivos, mas sua validez não pressupõe uma 

positivação. Para a norma valer moralmente é necessário que exista uma fundamentação 

racional que possa ser justificada. 

 

A terceira marca necessária são os direitos preferenciais, pois os direitos do 

homem têm uma relação necessária com o direito positivo, já que este deve respeitar, 

proteger e fomentar os direitos do homem para ser legítimo. Então aí está a preferência, o 

direito positivo deve respeitar, proteger e fomentar os direitos do homem. 

 

Os direitos do homem são ainda fundamentais. A fundamentabilidade destes 

direitos ocorre quando há interesses ou carências que sejam tão fundamentais que a 

necessidade de seu respeito, sua proteção, ou seu fomento deva embasar-se pelo direito. 

Aqui estão compreendidos não só os direitos de primeira geração, como também os direitos 

de segunda geração quando asseguram um mínimo existencial. 

 

Por fim, a quinta marca característica dos direitos do homem é a abstração. 

Esta característica mostra claramente a necessidade da restrição ou da limitação dos direitos 

do homem. Diante do mandamento da conservação e fomento de bens coletivos restringem-

                                                 
104 Idem, p. 58. 
105 Idem, p. 59. 
106 Idem, p. 59. 
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se direitos individuais como por exemplo, na proteção do meio ambiente. Em determinados 

casos, a restrição, de um ou de outro direito deve ser feita com base na ponderação.  

 

As cinco características dos direitos humanos os diferenciam dos demais 

direitos, tendo aqueles um maior destaque justificado por assegurar um mínimo essencial. É 

bem verdade que estas características não fundamentam os direitos humanos, mas fazem 

com que consigamos argumentar sua existência e sua essencialidade, entendendo melhor os 

problemas que os cercam.  

 

Estas características aplicam-se também aos direitos da criança que se 

enquadram nos direitos humanos, mas recebem um tratamento específico. Nos últimos 

anos, manifestou-se uma nova linha de tendência que se pode chamar de especificação, 

consistindo numa passagem gradual, porém cada vez mais acentuada para uma ulterior 

determinação dos sujeitos titulares de direitos. “Essa especificação ocorreu com relação 

seja ao gênero, seja às várias fases da vida, seja à diferença entre estado normal e estados 

excepcionais na existência humana107”. Assim ocorre com relação aos direitos da criança, 

que atendendo a certas peculiaridades, próprias desta fase da vida, tem os seus direitos 

especificados pelos organismos interacionais108.  

 

Os direitos humanos foram estabelecidos na metade do século XX, sendo 

evidente que eles não são definitivos, visto que depois deles surgiram outras declarações 

em caráter mais específico, como a Declaração dos Direitos da Criança, a Convenção dos 

Direitos da Mulher e muitos outros... Mas o problema destes direitos continua sendo sua 

aplicabilidade, especialmente daqueles da segunda e terceira geração. No plano interno dos 

países, como foi visto, há uma positivação destes direitos, até pela própria necessidade de 

ser um Estado Democrático de Direito, mas será que este Estado não é meramente formal, 

para satisfazer pressões externas? E no plano externo os Organismos Internacionais ainda 

                                                 
107 BOBBIO, Noberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho, 10. ed. Rio de Janeiro: Campus, 
1992, p. 62.  
108 Segundo Bobbio, através dos documentos aprovados nos últimos anos pelos organismos internacionais, 
percebe-se esta especificação, por exemplo, à própria Declaração dos Direitos da Criança (1959), à 
Declaração sobre a Eliminação da Discriminação à Mulher (1967), à Declaração dos Direitos do Deficiente 
Mental (1971)...Idem, p. 62. 
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são incapazes de tornar estes direitos eficazes109. Os direitos fundamentais também 

precisam de mecanismo de proteção, para que não possam ser modificados, por isso estes 

estão nos planos constitucional, onde estão resguardados de maiores arbítrios e pressões 

políticas.  

 

Em relação à exclusão dos menores de 18 anos do direito penal ocorreu um 

consenso nos tratados internacionais, mas não se pode fundamentar esta fixação da idade de 

modo absoluto. Esta é uma maneira de limitar o poder punitivo do Estado em relação a 

estas pessoas, que como foi visto, têm características peculiares e merecem um tratamento 

diferenciado.  

 

O rebaixamento da menoridade penal significa aumentar a repressão penal, 

justamente, ao não cidadão, ou seja, aos que são vulneráveis e que não têm nenhuma 

capacidade de articulação frente ao sistema. Bem coloca Zaffaroni quando fala sobre o 

penalismo latino-americano: “enquanto os direitos humanos assinalam um programa de 

igualdade de direitos de longo alcance, os sistemas penais são instrumentos de consagração 

ou cristalização da desigualdade de direitos em todas as sociedades110”. O rebaixamento da 

menoridade penal em nada minorará a violência urbana e expandirá esta desigualdade aos 

menores de 18 anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109 No entendimento de Bobbio, o problema mais urgente que temos que enfrentar não é o do fundamento dos 
direitos humanos, mas os de suas garantias...não que aquele seja inexistente, mas de certa maneira resolvido, 
já que teve sua solução atual na Declaração Universal dos Direito do Homem. Idem, p. 26. 
110 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em Busca das Penas Perdidas. Trad. Vânia Romano Pedrosa e Almir 
Lopes da Conceição. Rio de Janeiro: Revan, 1991, p. 149. 



 52

Capítulo III - Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

 

3.1 - Da situação irregular à proteção integral. 

 

 

Para resolver o problema da delinqüência juvenil geralmente são propostas 

duas soluções. A primeira é o aumento indiscriminado da repressão, por meio da proposta 

da redução da idade da imputabilidade penal. Esta proposta está sempre vindo à tona no 

Brasil111, mas a idéia de se aumentar o universo de infratores pode piorar a violência, 

principalmente num país como o Brasil que não tem a menor estrutura carcerária. É 

necessário considerar, também, a impossibilidade desta proposta diante da Convenção 

Internacional dos Direitos da Criança, conforme foi analisado na primeira parte deste 

trabalho. A segunda proposta consiste na impossibilidade do reconhecimento de infrações 

graves cometidas pelos jovens, amparando-se na falsa eufemística da ideologia tutelar. Esta 

é a denominada doutrina da situação irregular.  

 

O Código de Menores (Lei nº 6.697/79), que teve vigência no Brasil até o 

advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, era baseado na doutrina da situação 

irregular. Nesta doutrina, não há uma distinção entre o jovem delinqüente e o jovem 

abandonado, aqui “exorcizam-se as deficiências das políticas sociais, optando-se por 

‘soluções’de natureza individual que privilegiam a institucionalização ou a adoção’112. 

Nesta visão, o jovem teria uma falsa proteção, pois não seriam reconhecidos seus direitos 

básicos, como o direito da ampla defesa, o de responder o processo em liberdade, entre 

outros. O que ocorria aqui era “um falso paternalismo anticidadão”, pois em nome de uma 

falsa proteção eram internados milhares de jovens em toda América Latina, em instituições 

que não passavam de verdadeiras prisões. 

 

                                                 
111 No Brasil há duas Propostas de Emenda Constitucional (PEC’S) para reduzir a idade de 18 para 16 anos 
são: a 173/93 do Deputado Benedito Domingos/PP-DF e a 37/95 do Deputado Telmo Kirst/PPR-RS. 
112 MENDEZ, Emilio Garcia, Infância e Cidadania na América Latina. Trad. Ângela Maria. São Paulo: 
HUITEC/ Instituto Ayrton Senna, 1998, p. 27. 
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Sobre a doutrina da situação irregular, Emílio Garcia Mendez113descreve 

sumariamente alguns de seus traços, que são: 

 

a) Essas leis pressupõem a existência de profunda divisão no interior da 

categoria infância: crianças-adolescentes e menores (entendo-se pelos 

últimos o universo dos excluídos da escola, da família, da saúde etc.). 

Como conseqüência, essas leis, que são exclusivamente para menores, 

tendem objetivamente a consolidar as divisões aludidas dentro do 

universo da infância; 

b) Centralização do poder de decisão na figura do juiz de menores com 

competência onímoda e discricional; 

c) Judicialização dos problemas vinculados à infância em situação risco, 

com clara tendência de patologizar situações de origem estrutural; 

d) Impunidade (com base na arbitrariedade normativamente reconhecida) 

para tratamento dos conflitos de natureza penal. Essa impunidade se 

traduz na possibilidade de se declarar juridicamente irrelevante os delitos 

graves cometidos por adolescentes pertencentes às classes sociais média 

e alta; 

e) Criminalização da pobreza, dispondo de internações que constituem 

verdadeiras privações de liberdade, por motivos vinculados à mera falta 

ou carência de recursos materiais; 

f) Consideração da infância, na melhor das hipóteses, como objeto de 

proteção; 

g) Negação explícita e sistemática dos princípios básicos e elementares 

do direito até mesmo no contemplado na própria Constituição Nacional 

como direito de todos os habitantes; e 

h) Construção sistemática da semântica eufemística que condiciona o 

funcionamento do sistema à não-verificação empírica de suas 

conseqüências reais. 

 

Todos estas características apontadas por Garcia Mendez podem ser 

encontradas no antigo Código de Menores (Lei n° 6.697/79). Conforme o art. 2° do referido 

                                                 
113 Idem, p. 26. 



 54

Código são equiparados em situação irregular tanto os menores abandonados, os que são 

vítimas de maus-tratos, os miseráveis, os que apresentam desvio de conduta quanto os 

infratores penais114. Na aplicação da lei, segundo o art. 4°, inciso II, “levará em conta: o 

contexto sócio-econômico e cultural em que se encontrem o menor e seus pais ou 

responsável”. O poder excessivo do juiz fica demonstrado especialmente no art. 8° do 

Código, que reza:  

A autoridade judiciária, além das medidas especiais previstas nesta lei, 

poderá, através de portaria ou provimento, determinar outras de ordem 

geral, que, ao seu prudente arbítrio, se demonstrarem necessárias à 

assistência, proteção e vigilância ao menor, respondendo por abuso ou 

desvio de poder. 

O juiz no Código de Menores tinha amplos poderes, criando inclusive as normas que em 

seguida aplicaria. 

 

Dessa forma, a doutrina da situação irregular não se dirige às crianças e aos 

adolescentes, mas apenas aos menores considerados carentes, abandonados e infratores. 

Outra grande falha desse tipo de legislação vigente na América Latina era aplicar 

indistintamente os mesmos tratamentos para os menores carentes e para os infratores. A 

inimputabilidade penal significava na prática uma ausência completa de garantias 

processuais, quando lhes atribuíam a autoria de um tipo penal. Assim “funcionando com 

base no binômio compaixão-repressão, a Justiça de menores chamava à sua esfera de 

decisão tanto os casos puramente sociais, como aqueles que envolviam conflito de natureza 

jurídica”115. 

                                                 
114 Art. 2° Para os efeitos deste Código, considera-se em situação irregular o menor:  
   I- privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução obrigatória, ainda que 
eventualmente, em razão de: 

a) falta, ação ou omissão dos pais ou responsável; 
b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável para provê-las; 
II- vítima de maus-tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou responsável; 
III- em perigo moral, devido a:  
a) encontrar-se, de modo habitual, em ambiente contrário aos bons costumes; 
b) exploração em atividade contrária aos bons costumes; 
IV- privado de representação ou assistência legal, pela falta eventual dos pais ou responsável; 
V- com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação familiar ou comunitária; 
VI – autor de infração penal. 

115 COSTA, Antonio Carlos Gomes da. Um histórico do atendimento socioeducativo aos adolescentes autores 
de ato infracional no Brasil: mediação entre o conceitual e o operacional. In: Brasil. Ministério da Justiça. 
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Uma terceira opção aparece como uma nova alternativa, que é a doutrina da 

proteção integral, tendo esta doutrina como dispositivo central a Convenção Internacional 

dos Direitos da Criança116, aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 

novembro de 1989. A Convenção é um instrumento para a infância e não apenas para o 

menor delinqüente-abandonado como acontecia na doutrina da situação irregular. Essa 

nova doutrina não se limita à proteção e à vigilância dos menores, mas busca promover e 

defender todos os direitos de todas as crianças e adolescente, abrangendo a sobrevivência 

(vida, saúde, alimentação), o desenvolvimento pessoal e social (educação, cultura, lazer e 

profissionalização) e a integridade física, psicológica e moral (respeito, dignidade, 

liberdade e convivência familiar e comunitária) além de colocá-los a salvo de todas as 

formas de situação de risco pessoal e social (negligência, discriminação, violência, 

crueldade e opressão).  

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), com seus 

duzentos e sessenta e sete artigos, visa à proteção dos jovens brasileiros. Esta lei representa 

uma adequação substancial à doutrina da proteção integral e “faz referência a um conjunto 

de instrumentos jurídicos de caráter internacional que expressa um salto qualitativo 

fundamental na consideração social da infância”117. É a primeira vez que uma construção 

de direito positivo rompe com a chamada doutrina da situação irregular, subordinada a uma 

ideologia social, substituindo-a pela doutrina da proteção integral. A criança e o 

adolescente passam a ser percebidos como sujeitos de direitos gozando de todos direitos 

fundamentais inerentes a pessoa humana. “Perceber a criança ou adolescente como 

                                                                                                                                                     
Departamento da Criança e do Adolescente. Políticas públicas e estratégias de atendimento socioeducativo 
ao adolescente em conflito com a lei. Brasília: Ministério da Justiça, 1998, p. 15. 
116 Além da Convenção que consolida um corpo de legislação internacional denominado “Doutrina das 
Nações Unidas de Proteção Integral da Infância”, ainda faz parte desta as Regras Mínimas das Nações Unidas 
para a Administração da Justiça de Menores (regras de Beijin), as Regras Mínimas das Nações Unidas para 
Proteção dos Jovens privados de Liberdade, e as Diretrizes das Nações Unidas para Prevenção da 
Delinqüência Juvenil (diretrizes de Riad). Sobre o tema cf. SPOSATO, Karyna. A Convenção Internacional 
das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança: 10 anos. Revista do Ilanud, n. 14, 2001, p. 12. 
117 MENDEZ, Emilio Garcia. Infância e Cidadania na América Latina. Trad. Ângela Maria. São Paulo: 
HUITEC/ Instituto Ayrton Senna, 1998, p 34. 
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‘sujeito’e não como objeto dos direitos dos adultos reflete, talvez, o maior desafio para a 

própria sociedade e, sobretudo, para o Sistema da Justiça”118 

 

Diante do Estatuto os menores não são irresponsáveis, pois, dentro do 

devido processo legal, respondem pelos seus atos. O Estatuto explicita as garantias 

processuais esboçadas na Constituição Federal, reconhecendo às crianças e aos 

adolescentes os direitos inerentes de qualquer cidadão brasileiro, pelo simples fato de serem 

pessoas. No art. 110 do Estatuto está o princípio do devido processo legal que na 

Constituição está localizado no art. 5°, inciso LIV. Já no art. 111 estão arroladas, de forma 

exemplificativa, outras garantias do sistema processual, que são: o pleno e formal 

conhecimento da atribuição do ato infracional; a igualdade na relação processual; a defesa 

técnica por advogado; a assistência judiciária gratuita; o direito de ser ouvido pela 

autoridade competente e o direito de solicitar a presença dos seus pais ou responsável em 

qualquer fase do procedimento. Assim, o Estatuto também eliminou a forma coercitiva de 

internação, por motivos relativos ao desamparo social, por meio da supressão da figura da 

situação irregular, já que o art. 106 dispõe de forma taxativa os motivos causais da privação 

de liberdade. 

 

Esta mudança de paradigma iniciou-se no Brasil antes mesmo do Estatuto da 

Criança e do Adolescente entrar em vigor, pois a Constituição introduziu à categoria de 

prioridade absoluta os problemas da infância (art. 227 da CF). No contexto jurídico 

nacional, a mudança de parâmetros concretizou-se com a quebra da doutrina da situação 

irregular e a adoção, através do Estatuto, da doutrina da proteção integral.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
118 PEREIRA, Tânia da Silva (coord). O melhor interesse da criança: um debate interdisciplinar. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1999, p. 29. 
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3.2 - A criança e o ato infracional. 

 

 

O art. 2° do Estatuto, dentro do conceito de “menor”, distingue a situação da 

criança e do adolescente, este está entre 12 e 18 anos de idade, já aquela é a pessoa até 12 

anos de idade incompletos. A principal distinção feita pelo Estatuto entre a criança e o 

adolescente ocorre quando estes praticam atos descritos nas leis penais como contravenção 

ou crime. O tratamento dispensado à criança infratora, como não poderia deixar de ser, é 

diferente ao tratamento dado ao adolescente infrator.  

 

Como já foi analisado na primeira parte deste trabalho, o menor de 18 anos 

não comete crime, pois é inimputável penalmente. A criança e o adolescente, conforme o 

art. 103119 do Estatuto, praticam ato infracional, que nada mais é do que a conduta descrita 

como crime ou contravenção penal. Apesar destes atos terem as mesmas repercussões 

sociais de um ato criminoso praticado por um adulto terá reflexos diferentes de quando for 

praticado por uma criança ou por um adolescente. 

 

Dessa forma, tendo o adolescente praticado um ato infracional terá a 

capacidade jurídica para assumir a responsabilidade por esta conduta descrita. Assim, por 

exemplo, um jovem com mais 16 e menos de 18 anos, que exerça sua faculdade de votar, 

cometendo alguma conduta descrita como crime eleitoral, irá responder por esta atitude 

perante o Estatuto de Criança e do Adolescente.  

 

A criança quando pratica o ato infracional fica sujeita a medidas de proteção 

estipuladas no art. 101 do Estatuto, ficando o adolescente sujeito a medidas mais rigorosas, 

como as medidas sócio-educativas previstas no art. 112. As medidas de proteção são 

destinadas tanto às crianças infratoras quanto às carentes. Estas medidas refletem uma 

responsabilidade não só do Estado, mas também da sociedade. As medidas previstas no art. 

101 são:  

                                                 
119 Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. 



 58

I - encaminhamento aos pais ou responsáveis com termo de 

responsabilidade; II - orientação, apoio e acompanhamento 

temporários; III - matrícula e freqüência obrigatória em 

estabelecimento oficial de ensino fundamental; IV - inclusão em 

programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao 

adolescente; V - requisição de tratamento médico, psicológico ou 

psiquiátrico, em regime hospitalar ou psiquiátrico; VI - inclusão 

em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 

tratamento a alcoólatras e toxicômanos; VII - abrigo em entidade; 

VIII - colocação em família substituta. 

 

Aqui sim, pode-se falar da irresponsabilidade dos atos praticados por estas 

crianças, que merecem uma atenção especial do Estatuto, de proteção quando cometem o 

ato infracional. No entanto, em relação aos adolescentes, não se pode afirmar que não são 

responsabilizados pelos seus atos. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece várias 

medidas que são aplicadas aos adolescentes infratores. O destaque dado por certa parte da 

população à impunidade apregoada pelo Estatuto não condiz com a realidade, pois as 

medidas em relação aos menores existem e na lei elas não têm apenas um caráter 

pedagógico, mas também punitivo120.  

 

 

3.3 - O problema da delinqüência juvenil. 

 

 

O problema da violência no Brasil é complexo e não poderia ser diferente 

dentro da realidade social de miséria do país. Porém, tem-se como certo que a violência não 

é inerente aos jovens. O problema da fixação da idade para imputabilidade penal não é 

                                                 
120 No direito espanhol a responsabilização começa aos 14 anos, antes dessa idade cabe a criança apenas 
medidas protetivas, segundo o art. 3° da LO 5/2000: “Cuando el autor de los hechos mencionados em los 
artículos anteriores sea menor de catorce años, no se le exigirá responsabilidad con arreglo ala presente Ley, 
sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y 
demás disposiciones vigentes”. Cf. CASTRILLO, Eduardo de Urbano; CORTINA, José Miguel de la Rosa. 
Comentarios a La Ley Orgánica de Responsabilidad penal del Menor. Navarra: Arazandi Editorial, 2001. 
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pacífico na sociedade civil e nem entre os estudiosos da matéria, como se demonstrou na 

primeira parte do trabalho, causando transtornos não só à sociedade, mas também à própria 

doutrina, o fato de os jovens estarem fora da órbita penal. 

 

É indiscutível a existência de atos graves cometidos por crianças e 

principalmente por adolescentes, mas é preciso desconstituir o discurso de que a 

inimputabilidade penal dos adolescentes reverte-se em impunidade e que a solução para a 

diminuição da delinqüência juvenil seria o rebaixamento da menoridade penal. As 

dimensões quantitativas de atos infracionais cometidos por adolescentes são incertas, mas é 

inegável que há um hiperdimensionamento dos atos praticados pelos mesmos, como uma 

forma de pressão ao rebaixamento da idade penal.  

 

Em pesquisa quantitativa sobre adolescentes privados de liberdade no 

Brasil121, constatou-se que nos anos de 1995 e 1996 existiam uma média de 

aproximadamente 2,7 adolescentes autores de ato infracional por 100 mil habitantes. Este 

mesmo trabalho comparou estes dados com o fornecido pelo Censo Penitenciário de 1994, 

que estabelecia uma correlação de 88 presos para 100 mil habitantes122. De acordo com os 

dados apresentados por esta pesquisa fica constatado o quanto é reduzida a dimensão 

quantitativa dos adolescentes, autores de ato infracional no Brasil, se comparado ao número 

de adultos que cometem atos criminosos.  

 

O aumento dos índices de violência no país e a existência de fatos de 

relevância penal atribuídos a adolescentes, ainda que sejam em número reduzido quando 

comparado aos adultos, como visto, faz com que a busca pela segurança pública seja 

refletida em uma maior repressão penal. A imprensa costuma dar muita ênfase à prática de 

atos infracionais cometidos por adolescentes, relacionando estas condutas à proclamada 

“impunidade” apresentada pelo Estatuto123. As abordagens feitas por estas matérias sobre o 

                                                 
121 VOLPI, Mario (org). O adolescente e o ato infracional. São Paulo: Editora Cortez, 1999, p. 60-61. 
122 O Departamento Penitenciário Nacional divulgou em outubro de 2001 que o número de presos por 
habitante no Brasil é de 148 presos por cem mil habitantes. Disponível em: 
< http://www.mj.gov.br/depen/sistema_brasil.htm>. Acesso em: 20 nov. 2001. 
123 A Revista Veja, na seção Polícia, publicou uma reportagem sob o título “Um garoto com licença para 
matar”. A matéria trata de um adolescente, fugitivo da FEBEM, com dezessete anos que é acusado de 
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Estatuto, geralmente, são superficiais e tendenciosas explorando o medo da violência já 

existente na população e a sua descrença tanto nas leis como no Poder Público. Os meios de 

comunicação social, assim como alguns estudiosos do direito, por vezes distorcem a 

situação, interpretando o fato de crianças e adolescentes estarem fora da órbita penal como 

estando totalmente isentos de qualquer responsabilidade, podendo cometer qualquer tipo de 

infração. Outros conhecedores da legislação a consideram muito condescendente e pouco 

eficiente para conter a prática de atos infracionais. A estes deve-se mais atenção.  

 

Estes criticam o Estatuto por suas sanções serem muito brandas, já que a 

medida sócio-educativa de internação só pode ter a duração máxima de três anos, enquanto 

no Código Penal a pena privativa de liberdade pode chegar até trinta anos. E analisam ainda 

a inegável participação dos adolescentes em muitos fatos criminosos, principalmente 

aqueles que habitam na periferia brasileira, que atuariam na criminalidade estimulados pela 

impunidade apregoada pelo Estatuto. A prática de crimes, atos infracionais, por adolescente 

é um fato inegável e seria uma ingenuidade negá-lo, por mais que se argumente que estes 

ocorrem em número bem inferior aos praticados pelos adultos, pois estes fatos, 

efetivamente, ocorrem. Em relação às diferenças do tempo das penas para medidas sócio-

educativas, as leis são claras: a primeira pode atingir até trinta anos enquanto a segunda não 

pode extrapolar três anos.  

 

É necessário que estes adolescentes sejam responsabilizados pelos seus atos, 

mas que isso se faça sem a negação dos seus direitos fundamentais, dentro de um falso 

paternalismo estatal que nega aos jovens o acesso aos elementos constitutivos da cidadania. 

A responsabilização destes adolescentes não pode também ser vista destacada do contexto 

                                                                                                                                                     
assassinar 15 pessoas, na Cidade de São Paulo. A matéria associa a impunidade deste adolescente às brechas 
apresentadas pelo Estatuto. Associar a impunidade que ocorre no Brasil a brechas existentes em uma lei 
parece não ser coerente. A impunidade, segundo a reportagem, parece existir exclusivamente porque o garoto 
da matéria é de menor, como se não existissem fugitivos e “brechas” na lei para os autores de crime com mais 
de dezoito anos. Uma parte da matéria faz uma analise do Estatuto descrevendo-o como: “uma lei moderna, 
elogiada por especialistas de vários países. Mas com a incapacidade de o Estado cumprir a parte que lhe é 
atribuída, acaba se tornando um estímulo a impunidade” Aqui o jornalista vai entrar em contradição com o 
sub-título de sua matéria, pois não é a lei que tem brechas ou visa à impunidade, o que acontece na verdade é 
que a lei não é cumprida, por omissão do Estado. Então parece ser mais fácil mudar a lei, como diz o 
jornalista quando relata os inúmeros projetos para diminuir a maioridade penal ou alterar outros artigos do 
Estatuto. RYDLE, Carlos. Um garoto com licença para matar. Veja, São Paulo: Abril, p. 180-181. ano 33, n. , 
13 dez. 2000. 
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social em que os mesmos estão inseridos.O tempo de duração da pena não é causa 

impeditiva do crescimento da criminalidade, pois as causas que levam a pessoa a delinqüir 

são várias e o quantum da pena não chega a assustar124. Não é característica da medida 

sócio-educativa a simples punição, nem a própria pena privativa de liberdade segundo o 

Código Penal e a Lei de Execuções penais tem a punição como finalidade exclusiva de 

pena125. Privar um adolescente de liberdade por até três anos, na sua fase de 

desenvolvimento e de descobertas, parece ser um tempo oportuno para trabalhar sua 

personalidade e tentar reinserí-lo no convívio social. 

 

Outro argumento bastante utilizado por aqueles que defendem o 

rebaixamento da menoridade penal é a de que os adultos usam adolescentes para cometer 

crimes, já que para estes não existe punição. A este argumento não há muito o que discutir, 

já que o adulto é apenado por este crime que induziu o menor a fazer, sendo, portanto, um 

problema do direito penal, enquanto que o adolescente responde nos termos do Estatuto.  

 

O que parece não ser analisado em toda esta discussão sobre a existência ou 

não de impunidade dos menores de 18 anos é que a impunidade existe em todo sistema 

punitivo estatal brasileiro. As leis penais, e não só o Estatuto, são na sua maior parte 

flexíveis atendendo aos princípios internacionais conclamados pelos direitos humanos, 

procurando, desta forma, preservar o cidadão do poder punitivo estatal. A partir do Estatuto 

estes direitos e garantias reservados aos cidadãos brasileiros passaram a ser previstos a 

crianças e adolescentes brasileiros. O que acontece é que formalmente, no mundo jurídico, 

tudo é bem diferente do que acontece no Brasil real e aqui não há referencia apenas ao 

Estatuto, mas também às demais leis, começando pela Constituição Federal.  

 

                                                 
124 Um exemplo é a Lei de Crimes Hediondos, que apresentou uma maior severidade a determinados tipos de 
crime, como latrocínio, extorsão mediante seqüestro entre outros desde 1990, e passados mais de doze anos da 
lei não existiu nenhuma diminuição destes crimes, pelo contrário estes ocorrem cada vez com mais 
freqüência. Cf. GUIMARÃES, Isaac Sabbá, Dogmática penal e poder punitivo. Curitiba: Juruá, 2000 p. 17 
e 93. 
125 O caráter ressocializador, ao menos no campo teórico, é inerente à pena privativa prevista no Código 
Penal. O próprio sistema progressivo é uma prova disto, prevendo a Lei de Execução Penal um capítulo 
apenas para a assistência do preso, estipulando a assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social, 
religiosa e da assistência ao egresso. 
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A existência de um enorme contraste entre as leis e a prática faz com que 

tenhamos um sistema punitivo formal que não condiz com o sistema punitivo informal, 

pois apesar das leis serem garantidoras do cidadão no que se refere a sua liberdade, 

limitando, assim, o poder punitivo estatal, existe uma prática que desconhece as leis. Na 

realidade brasileira ocorrem privações de liberdade por tempo indeterminado, torturas e a 

pena de morte. Dados desta violência podem ser analisados no trabalho publicado em abril 

de 2001, intitulado, Execuções Sumárias, Arbitrárias ou Extrajudicias: Uma Aproximação 

da Realidade Brasileira. Este estudo faz uma análise do quanto é violento o sistema 

punitivo para-estatal e que as execuções sumárias, arbitrárias ou extrajudiciais são uma 

realidade neste país. Só no ano de 1999 foram atribuídos 1148 homicídios a ações das 

Polícias e dos Grupos de Extermínio em 18 unidades da federação126. Envolvidos nesta 

realidade estão as crianças e os adolescentes, principalmente os marginalizados, que muitas 

vezes não escapam desta forma de repressão. 

 

 

3.4 - Das Medidas Sócio-educativas em espécie. 

 

 

As medidas sócio-educativas que estão previstas a partir do art. 112 do 

Estatuto são uma conseqüência da prática do ato infracional. Estas medidas só são aplicadas 

aos adolescentes, ou seja, menores de 18 anos e maiores de 12 anos, mas podem ser 

impostas a indivíduos entre 18 e 21, desde que o fato tenha ocorrido quando eram 

adolescentes. As medidas sócio-educativas vão desde uma mera advertência, passando pela 

obrigação de reparar o dano, pela prestação de serviço à comunidade, pela liberdade 

assistida até a medida de privação de liberdade, que é a internação127. Percebe-se aqui uma 

hierarquia das medidas menos grave até chegar à medida mais grave que é a de internação. 

                                                 
126 Os Estados pesquisados foram: Rio de Janeiro (22,56%), Bahia (21,78%), São Paulo (19,43%), 
Pernambuco (13,24%), Espírito Santo (7,58%) Paraná (2,96%), Paraíba (2,18%), Piauí (2,00%), Goiás 
(1,57%), Distrito Federal (1,37%), Minas Gerais (1,31%), Sergipe (1,05%), Rio Grande do Norte (0,78%), 
Tocantins (0,78%), Acre (0,52%), Mato Grosso (0,35), Roraima (0,35%), Amapá (0,26%). Dentro destes 
casos a Polícia Civil e Militar são responsáveis por 81,79% dos casos. Cf. LIMA JUNIOR. Jayme Benvenuto 
Lima (org.). Execuções Sumárias, Arbitrárias ou Extrajudicias: Uma aproximação da realidade 
brasileira. Recife, 2001. 
127 Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), arts. 112 a 123. 
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O que se verifica numa primeira análise é a semelhança destas medidas 

sócio-educativas com as penas previstas pelas leis penais. A grande distinção entre elas é 

que aquelas têm um caráter pedagógico, sócio-educativo, visando prioritariamente à 

reinserção destes infratores na vida social. Este caráter sócio-educativo é mais acentuado 

nesta medida até pelo limite de idade, já que é mais fácil a recuperação de adolescentes, 

pois ainda estão passando por um processo de amadurecimento físico, psicológico e 

emocional128. 

 

Uma observação pertinente é a possibilidade de cumulação das medidas 

sócio-educativas129. Isto pode ocorrer quando a aplicação de mais de uma medida mostre-se 

mais eficiente para educação e ressocialização do adolescente. Assim, contemplada a 

possibilidade de cumulação, no caso concreto, mostrando-se mais adequada com os fins das 

medidas e não sendo incompatíveis entre si, caberá esta aplicação simultânea. 

Exemplificando, poderá aplicar cumulativamente a prestação de serviço a comunidade com 

a liberdade assistida ou a obrigação de reparar o dano com a semiliberdade. É necessário 

destacar ainda, a possibilidade de adotar uma medida de proteção, prevista no art. 101 do 

Estatuto, juntamente com uma medida sócio-educativa. 

 

Outra questão que deve ser analisada é a possibilidade de substituição tanto 

da medida protetiva quanto da medida sócio-educativa a qualquer tempo. Aqui se 

contempla uma exceção à regra da imutabilidade das decisões. Esta previsão feita pelo 

legislador justifica-se pela idéia de prevenção e proteção social das crianças e dos 

adolescentes. Assim, “objetivando-se a estrita adequação às necessidades concretas dos 

adolescentes levando-se em conta as mutações imanentes ao seu processo de 

desenvolvimento, poder-se-á proceder à substituição de medida anteriormente imposta, 

                                                 
128 Sobre o tema GOIAS, de Jussara et alli. “Inimputabilidada não é impunidade”. Subsídio. Brasília, n. 24, p. 
1-25, jun/1996, p. 6. 
129 Conforme reza o art. 99 do Estatuto “as medidas previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo”. Este artigo, apesar de estar disposto na parte 
referente às medidas específicas de proteção, aplica-se às medidas sócio-educativas, pelo disposto no art 113 
do mesmo diploma legal, que estabelece “aplica-se a este capítulo o disposto nos arts. 99 e 100”. 
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alterando-se, assim, o conteúdo de qualquer sentença, inclusive da que homologa remissão 

concedida pelo Ministério Público e determina a execução da medida por ele aplicada”130. 

 

No que tange à substituição da medida de proteção relativa às crianças, 

parece não existir dificuldade na sua aplicação. O problema encontra-se na medida relativa 

ao adolescente infrator, pois a substituição de medida sócio-educativa também pode ocorrer 

a qualquer tempo, conforme disciplina o art. 99 juntamente com o art. 113 do Estatuto. Esta 

possibilidade de substituição poderá causar dificuldades práticas. A medida de internação 

só pode ser aplicada depois do processo quando a infração for grave e cometida com 

violência a pessoa, vigorando o princípio da excepcionalidade. A substituição de qualquer 

uma das medidas sócio-educativas pela medida de internação pode atingir diretamente os 

direitos constitucionais do adolescente, pois a aplicação desta medida tem que ser utilizada 

como último recurso. Portanto, esta substituição quando versar sobre as medidas sócio-

educativas deve ser bem analisada e fundamentada para não incidir em arbitrariedades. 

 

 

3.4.1 - Da advertência. 

 

 

Esta é uma medida admoestatória, informativa, formativa e imediata, sendo 

executada pelo Juiz da Infância e do Adolescente. Aqui prevalece o caráter educativo sobre 

o punitivo, mas esta medida não deixa de ter um caráter intimidatório para o adolescente, 

pois “toda advertência representa em última instância, um ato de autoridade e pressupõe 

que, numa dada relação social, alguém detém a faculdade de se impor a outrem (orientando, 

incutindo valores, induzindo comportamentos etc.), mesmo contra a vontade daquele contra 

a quem ou em relação a quem essa faculdade é exercida”131.  

 

                                                 
130 MAYOR, Olympio Sotto. In: Munir Cury, Antônio Fernando do Amaral e Silva, Emilio García Mendez 
(coord.). Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: comentários jurídicos e sociais  2. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2000, p.367. 
131 Cf. CURRY, Munir, AMARAL E SILVA, Antônio Fernando, MENDEZ, Emilio Garcia (Coord.) . 
Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado - Comentários Jurídicos e Sociais. 3° ed. São Paulo: 
Malheiros, 2000, p. 371. 
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A advertência, apesar de ser a medida mais branda prevista no art. 112 do 

Estatuto, somente pode ser aplicada quando houver prova da materialidade do fato ou 

indícios suficientes da autoria (parágrafo único do art. 114). Esta medida só poderá ser 

aplicada nestas condições, impossibilitando a sua incidência por mero “desvio de 

conduta”132 ou outras situações subjetivas. Para aplicação desta medida é necessário que 

exista a prova da existência de um ato infracional e que tenha o adolescente sido o seu autor 

ou partícipe. A advertência para ser aplicada exige menos que as demais medidas, pois 

estas exigem “provas suficientes da autoria e da materialidade da infração” (art. 114, caput) 

enquanto aquelas exigem apenas o “indício suficiente da autoria” (art. 114, parágrafo 

único). 

  

A medida de advertência, por fim, deve ser reservada aos adolescentes sem 

antecedentes infracionais, no caso do cometimento de infrações leves, de menor potencial 

ofensivo tanto no que se refere a sua natureza quanto as suas conseqüências. 

 

 

3.4.2 - Da obrigação de reparar o dano. 

 

Esta medida, que veio de forma inovadora no Estatuto, também tem um forte 

caráter educativo, pois aqui o adolescente vai reconhecer o seu erro perante a sociedade e 

deverá repará-lo. Porém, inexistindo a possibilidade de reparação do dano pelo adolescente 

será aplicada outra medida, senão inexistirá finalidade na medida. 

 

Apesar da responsabilidade penal não eximir a responsabilidade civil, pois a 

prática de um ato ilícito impõe ao seu autor a obrigação de reparar o dano, aqui o Estatuto, 

em matéria de responsabilidade do adolescente infrator, tratou a reparação do dano como 

uma medida sócio-educativa. Não demorou muito para que o direito penal também assim o 

fizesse, com foi o caso da composição civil na Lei nº 9.099/95, que institui os Juizados 

                                                 
132 Como acontecia no Código de Menores, onde a aplicação de uma medida, inclusive a de internação, 
poderia ser fundamentada no desvio de conduta. O art. 41 do Código de Menores rezava no seu art. 41: “O 
menor com desvio de conduta ou autor de infração penal poderá ser internado em estabelecimento 
adequado...”  
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Especiais Criminais, a multa reparatória no Código de Transito, a prestação pecuniária na 

Lei dos Crimes contra a Natureza e também o próprio Código Penal, que assim o fez na 

reforma referente a penas alternativas ocorrida em 1998. 

 

Assim, a Lei nº 9.099/95 que instituiu os Juizados Especiais Criminais 

estabeleceu que a composição civil entre as partes nos crimes com pena mínima até um ano 

que dependam de representação por parte da vítima e nos crimes de ação penal privada, 

acarretará a renúncia do direito de queixa ou de representação, conforme o parágrafo único 

do art. 74 da citada Lei133. Portanto, se a vítima compôs com o autor do fato em relação à 

reparação dos danos civis, dele obtendo a desejada satisfação, nas infrações de menor 

potencial ofensivo, não mais se justifica o ajuizamento da ação penal. Assim ficará o autor 

do fato incentivado a reparar o dano causado, pois evitará um processo penal134. 

 

O Código Nacional de Trânsito nos seu art. 257 trata da multa reparatória 

que consiste no pagamento, mediante depósito judicial em favor da vítima, ou seus 

sucessores. Já no art. 12 da Lei nº 9.605/98, que trata dos crimes contra a natureza, foi 

prevista a prestação pecuniária que não se confunde com a pena multa que é recolhida ao 

Estado. A multa reparatória e a prestação pecuniária não passam de uma antecipação da 

eventual reparação civil, que faz jus a vítima, a que for condenado o infrator. Com o 

advento da Lei nº 9.741/98 prestação pecuniária passou a ser prevista no Código Penal, já 

que esta lei alterou a sistemática de algumas penas. Na verdade, a finalidade desta sanção, 

denominada multa reparatória no Código Nacional de Trânsito ou prestação pecuniária 

tanto na Lei dos crimes contra a natureza quanto na Lei que alterou as penas no Código 

Penal, é a reparação do dano causado pela infração penal, isto é verdade, que o valor pago, 

conforme o art. 45, § 1° do referido Código, “deverá ser deduzido de eventual condenação 

em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários”. 

 

                                                 
133 Com a Lei n ° 10.259/01, que institui os Juizados Especiais Federais, passou-se a entender que as infrações 
de menor potencial ofensivo são aquelas com pena mínima de até dois anos.  
134 Cf. o tema em GRINOVER, Ada Pellegrini et alli. Juizados Especiais Criminais. 3. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1999. 
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Dessa forma, a reparação de dano por parte do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, quando aplicada, não deverá gerar nenhum sentimento por parte da sociedade 

de impunidade, já que esta também é adotada de várias formas para os imputáveis, com foi 

demonstrado em uma rápida analise da legislação penal.  

 

É importante salientar que esta medida deve objetivar que o adolescente 

compreenda os efeitos dos seus atos e em especial do prejuízo que causou a terceiros, pois a 

simples composição de danos entre o prejudicado e os pais dos adolescentes não atende à 

finalidade primordial da medida que é a educação. Nesse sentido, é necessário que o 

adolescente participe desta reparação de dano, compreendendo os efeitos dos seus atos, em 

especial o prejuízo alheio, e que ao reparar o dano ele sinta “que pagou pelo que fez”. A 

jurisprudência traz alguns casos em que o adolescente envolve-se na compensação do 

prejuízo, como por exemplo, nos casos em que adolescentes são obrigados a limpar 

pichações realizadas por estes em monumentos ou prédios públicos. 

 

Em relação a esta medida, é importante salientar que ela sempre deve estar 

ao alcance do adolescente, já que o seu descumprimento, conforme o art. 122 do Estatuto, 

pode resultar em três meses de medida de internamento. Assim, este descumprimento deve 

ser ocasionado exclusivamente pelo adolescente, pois, de outra forma, seria uma ilegalidade 

internar o adolescente por desrespeito da medida cujo o cumprimento afigura-se 

impossível.  

 

 

3.4.3 - Da prestação de serviço à comunidade. 

 

 

Esta medida, quando bem aplicada, constitui uma fonte de integração entre o 

adolescente infrator e a sociedade, pois não irá afastá-lo do convívio social, já que o 

adolescente irá prestar serviço à comunidade, passando assim a sentir-se útil e integrado ao 

meio social. Esta relação entre o adolescente e a comunidade carente a quem ele prestará 
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um serviço poderá causar diversos efeitos positivos no desenvolvimento deste jovem se este 

percebe a utilidade real da dimensão social do trabalho realizado. 

 

A prestação de serviço à comunidade apresentada pelo Estatuto não foi uma 

inovação no Ordenamento Jurídico Brasileiro, segundo Cezar Roberto Bitencourt: 

“contagiado por festejados sucessos que foram alcançados em alguns países europeus, o 

legislador brasileiro de 1984 acreditou no potencial não dessocializador da ‘prestação de 

serviço à comunidade”135. 

 

O Estatuto, assim como já tinha feito o Código Penal na reforma de sua 

parte Geral em 1984, estipulou os locais onde deve ser prestada a medida sócio-educativa, 

devendo-se afastar liminarmente as entidades privadas, já que em seu art. 107, caput, fala 

que a prestação de serviço a comunidade deve ser prestada junto a “entidades assistenciais, 

hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas 

comunitários ou governamentais”. Logo, não se poderá pensar em entidades privadas, com 

fim lucrativo, pois se estaria fornecendo mão-de-obra gratuita para estas instituições. Não 

se pode falar em remuneração para tal prestação de serviço, pois se desvirtuaria a finalidade 

da medida. O período da medida foi estipulado no prazo máximo de seis meses, devendo 

ser cumprida “durante a jornada máxima de oito horas semanais, aos sábados, domingos e 

feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a freqüência à escola ou à jornada 

normal de trabalho” (art. 117, parágrafo único do Estatuto). 

 

Apesar do caráter extremamente educativo e ressocializador desta medida 

sócio-educativa é inegável o seu caráter punitivo, principalmente quando comparada ao 

Direito Penal, onde esta é aplicada desde 1984. 

 

 

 

 

                                                 
135 BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal: parte geral. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, 
p. 464. 
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3.4.4 - Da liberdade assistida. 

 

 

Esta medida impõe-se quando é necessário um acompanhamento da vida 

social do adolescente, seja na escola, no trabalho, na família. A medida de liberdade 

assistida não é de fácil aplicação, pois exige uma equipe de profissionais para o 

cumprimento dos encargos arrolados no art. 119 do Estatuto. Esta medida terá o prazo 

mínimo de seis meses, conforme o § 2° do art. 118: “podendo a qualquer tempo ser 

prorrogada, revogada ou substituída por outra medida”. 

 

A liberdade assistida tem um caráter educativo e extremamente 

ressocializador do adolescente. O papel do orientador responsável pelo adolescente não 

deve ser em nenhum momento de uma pessoa que esteja apenas fiscalizando, vigiando este 

para que não cometa nenhum ato infracional. O orientador deverá procurar engajar o 

adolescente na sociedade e inseri-lo em um projeto de vida. Esta medida atende a dois 

aspectos importantes: o primeiro é a proteção da sociedade, pois, embora o adolescente 

esteja solto, está sob vigilância e o segundo é a recuperação do adolescente, já que a medida 

não o segrega e lhe permite uma orientação, abrindo uma perspectiva de futuro. 

 

Esta medida tem realmente um papel essencialmente ressocializador do 

adolescente, mas deverá ser conduzida com muita seriedade para que não caia no descrédito 

por parte da população. Diante da teoria das penas pode-se comparar esta medida ao sursis, 

sendo que este apresenta restrições ao condenado e não tem como finalidade a educação, 

como acontece com a medida da liberdade assistida. Ou ainda poder-se-ia compará-la ao 

livramento condicional, principalmente quando a liberdade assistida é aplicada como uma 

“progressão de regime” para aqueles que estavam na medida de internação e passaram para 

esta medida, conforme previsão do art 118 e do art. 121, § 4° do Estatuto. 
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3.4.5 - Do regime de semiliberdade. 

 

 

Esta é uma medida privativa de liberdade do adolescente, que embora 

parcial, tem fortes efeitos punitivos, pois afasta o adolescente do convívio familiar e da sua 

comunidade de origem. Esta medida tanto pode evitar a adoção da medida de internamento 

que priva totalmente a liberdade do jovem, quanto pode servir de transição entre a medida 

de internação e o seu retorno à sociedade. 

 

Nesta medida não há a total privação de liberdade, pois possibilita a 

realização de atividades externas, conforme prevê o art. 120 do Estatuto, 

independentemente de autorização judicial. Na semiliberdade são necessárias a 

escolarização e a profissionalização do adolescente, valorizando, desta forma, o caráter 

sócio-educativo da medida. 

 

Comparando esta medida com as previstas no Código Penal, assemelha-se 

com a prisão albergue ou regime aberto, pois tanto se pode começar por estes regimes 

quanto chegar até eles por meio da progressão de regime prevista no Código Penal. Os 

objetivos da medida de semiliberdade adotado pelo Estatuto da pena em regime semi-aberto 

ou aberto são praticamente os mesmos, mas o que irá diferenciar a primeira da segunda é a 

finalidade estritamente educativa daquela em relação a esta. 

 

 

3.4.6 - Da medida de internação. 

 

 

Esta é a última medida prevista pelo Estatuto e a mais rígida dentre elas, 

devendo ser reservada aos adolescentes que cometem os atos infracionais mais graves. 

Entre todas as medidas previstas é esta a que guarda o maior aspecto punitivo ou 

repressivo, apesar de existir muita ênfase nos aspectos pedagógicos. Esta medida deve ser 

utilizada quando não existir outra mais adequada. 
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A medida de internação guarda semelhanças com a medida de 

semiliberdade. A principal diferença entre estas medidas é mais quantitativa do que 

qualitativa, pois tanto na medida de internação quanto na de semiliberdade são previstas a 

realização de atividades externas, com a única diferença de que no primeiro caso o juiz 

pode impedir a realização de tais atividades, através de proibição expressa (art. 121, § 1°), 

enquanto que no segundo caso as atividades externas fazem da parte da própria natureza da 

medida136. 

 

Conforme o art. 121 do Estatuto e os seus parágrafos, o período máximo da 

internação não será superior a três anos, atendendo aos princípios estipulados no caput do 

artigo que são o principio da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição de pessoa 

em desenvolvimento, pois passando deste período será o adolescente colocado em regime 

de semiliberdade. A liberação da medida de internação será compulsória aos vinte e um 

anos de idade 137.  

 

A medida de internação, portanto, corresponde à pena de prisão aplicada aos 

adultos. O direito penal cada vez mais resguarda a pena de prisão para os crimes que são 

considerados mais graves, prevendo para as demais situações penas alternativas de direito, 

o sursis e depois de 1995 os institutos introduzidos pela Lei nº 9.099/95. A grande 

diferença é o enfoque prioritariamente ressocializador da medida de internação, que garante 

a educação e a profissionalização do adolescente e possibilita a realização de atividades 

                                                 
136 Sobre o tema BARATTA, Alessandro. In: Munir Cury, Antônio Fernando do Amaral e Silva, Emilio 
Garcia Mendez (coord.). Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: comentários jurídicos e 
sociais  2. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.394. 
137 Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, 
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 
§ 1º Será permitida a realização de atividades externas, a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa 
determinação judicial em contrário. 
§ 2º A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão 
fundamentada, no máximo a cada seis meses.  
§ 3º Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três anos.  
§ 4º Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado em 
regime de semi-liberdade ou de liberdade assistida.  
§ 5º A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade. 
§ 6º Em qualquer hipótese a desinternação será precedida de autorização judicial, ouvido o Ministério 
Público. 
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externas. A medida de internação não tem um tempo determinado, podendo durar o tempo 

que se fizer necessário para ressocializar o adolescente, até o limite máximo de três anos. 

 

 

3.5 - Da Remissão. 

 

 

Depois de analisar as medidas sócio-educativas, demonstrando suas 

semelhanças e diferenças com as penas, cabe ainda falar neste tópico sobre a remissão, que 

está prevista do art. 126 ao 128 do Estatuto. A remissão, segundo o art. 126 do referido 

Estatuto, é uma forma de “exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e 

conseqüências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua 

maior ou menor participação no ato infracional”. Esta pode ser concedida antes de começar 

o processo judicial pelo membro do Ministério Público ou depois de iniciado o 

procedimento pela autoridade judiciária (art. 126, caput, e parágrafo único). A remissão 

seria uma forma de transação138 que abriria a possibilidade de se evitar um processo de 

conhecimento ou a exclusão ou suspensão deste processo. 

 

A remissão quando é concedida não significa que o adolescente está 

assumindo a responsabilidade do ato, nem pode gerar efeito de antecedentes. A remissão 

pode ser concedida pura e simplesmente ou pode vir acompanhada de outras medidas 

previstas em lei, excetuando-se a medida de semiliberdade e a de internação139. Desta 

forma, é possível que seja concedida a remissão ao adolescente cumulada com uma 

advertência, reparação de dano, prestação de serviço à comunidade e ainda com a liberdade 

assistida. Não faria sentido admitir a remissão com aplicação cumulativa das medidas de 

                                                 
138 O instituto da remissão foi um importante passo no direito brasileiro como forma de agilidade do processo 
e resolução dos conflitos. Com a Lei n° 9.099/95 esta possibilidade também foi estendida aos imputáveis em 
determinados delitos. Esta lei trouxe para o direito penal e processual penal três novos institutos, quais sejam: 
a conciliação, a transação e a suspensão condicional do processo. A transação penal assemelha-se à remissão 
anterior ao processo, enquanto que a suspensão condicional do processo com a remissão prevista no parágrafo 
único do art. 126 do Estatuto. 
139 O art. 127 do Estatuto estabelece que: “a remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou 
comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo incluir eventualmente 
a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de semiliberdade e 
internação”. 
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privação de liberdade, semiliberdade e internação, diante do princípio do devido processo 

legal consagrado na Constituição Federal (art. 5°, LIV) e no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (art. 110).  

 

O instituto em análise é inspirado nas Regras de Beijing140 , com caráter de 

transação, de modo que pode ser aplicado ao adolescente uma medida não privativa de 

liberdade e suprimir o processo em torno deste. Esta medida aplicada por força da remissão 

poderá ser revista judicialmente, conforme consta no art. 128 do Estatuto, mediante pedido 

expresso do adolescente, do representante legal ou do Ministério Público. 

 

Segundo Fabbrini Mirabete “a remissão pode ser concedida como perdão 

puro e simples sem a aplicação de qualquer medida, ou, a critério do representante do 

Ministério Público ou da autoridade judiciária, como uma espécie de transação, como 

mitigação das conseqüências do ato infracional” 141. 

 

 

3.6 - Da natureza jurídica das medidas sócio-educativas. 

 

 

Assunto polêmico e tortuoso é a natureza jurídica das medidas sócio-

educativas, pois muitos autores fogem deste tema, enquanto outros enfrentam com receio. 

Então, qual a natureza da tão proclamada responsabilidade do adolescente? É uma 

responsabilidade civil, administrativa, estatutária ou penal? Talvez uma correta opção pela 

nomenclatura fosse capaz de evitar tanta polêmica em torno do assunto. 

 

Para alguns estudiosos do Estatuto as medidas sócio-educativas são “sanções 

de caráter pedagógico, sem caráter de pena ou retribuição ao adolescente pelo ato 

                                                 
140 Na regra 11.3 da Res. 40/33 de 19.12.85 da ONU. 
141 In  Munir Cury; Antônio Fernando Amaral e Silva, Emilio Garcia Mendez (Coord.). Estatuto da Criança 
e do Adolescente Comentado – comentários jurídicos e sociais. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 412. 
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infracional praticado”142. Não admitindo estes autores que estas medidas possam ter o 

mínimo de caráter punitivo. 

 

Inobstante o acima exposto, não se pode deixar de atribuir à medida sócio-

educativa, além do lado pedagógico, seu forte caráter sancionatório ou retributivo. Pensar 

de outra forma implica na negativa da própria proposta da medida143. De fato, se a mesma 

somente pode ser aplicada ao adolescente que praticou determinados atos previstos na 

legislação como crime ou contravenções e não sendo a prática destes atos tolerados pelo 

corpo social e por conta disto este adolescente responde a um processo em que ao final 

poderá ser a ele aplicada uma medida, inclusive privativa de liberdade, o aludido caráter 

sancionatório ou retributivo está efetivamente presente em seu bojo. Não se pode negar que 

existem infratores graves que devem ser retirados do convívio social, sendo-lhe aplicada 

uma medida sócio-educativa para que ele responda pela prática do seu ato infracional e 

participe de um processo intensivo de reeducação, no qual seja eliminado qualquer 

resquício de impunidade. 

 

É inegável que o maior avanço do Estatuto foi estender às crianças e aos 

adolescentes os benefícios existentes no Direito Penal e Processual Penal. O adolescente 

hoje só poderá receber uma medida sócio-educativa quando praticar um fato típico, 

antijurídico e culpável144 e só responde por sua conduta em estrita observância do devido 

processo legal, sendo inocente será absolvido, sendo culpado será condenado e receberá 

uma sanção. A similitude deste procedimento com o direito penal é clara, o que não é nada 

assustador nem temeroso, pois não se pode esquecer que este direito existe para proteger o 

                                                 
142 Com esta concepção: GOMES NETO, Gercino Gérson. O adolescente autor de ato infracional frente aos 
princípios e garantias do Estatuto da Criança e do Adolescente. Revista do Ilanud, n. 14, p. 43-55, 2001, p. 
49; e PEREIRA, Tânia da Silva (coord). O melhor interesse da criança: um debate interdisciplinar. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1999, p. 55. 
143 No direito espanhol a natureza das medidas aplicadas aos adolescentes é educativa e sancionatória sobre o 
assunto cf. Capítulo I do presente trabalho. 
144 Foi analisado na primeira parte deste trabalho que a imputabilidade faz parte da culpabilidade, portanto o 
menor por ser inimputável não será culpável. Mas, para se imputar um ato infracional a um adolescente é 
necessário que este possua os demais elementos que compõem a culpabilidade, quais sejam: a possibilidade 
de conhecimento da ilicitude do fato e a exigibilidade de obediência ao direito. Assim se um adolescente que 
tenha praticado uma ação típica, antijurídica, mas sem a consciência da ilicitude da sua conduta, não estará 
praticando um ato infracional, pois estando inserido no erro de proibição. 
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cidadão das arbitrariedades do Estado, evitando que este possa condenar alguém ao seu 

alvitre por qualquer conduta, ou por tempo indeterminado, ou sem um julgamento145.  

 

As condutas que podem levar um adolescente a receber uma medida sócio-

educativa são condutas de natureza penal, pois o ato infracional, como já foi dito, não passa 

de condutas descritas como crime ou contravenção. A atribuição de um ato infracional a um 

adolescente, dependendo da sua gravidade, pode levá-lo à privação de sua liberdade, e será 

que privar ou restringir a liberdade de alguém não guarda nenhum resquício de punição? 

Será que esta seria uma sanção civil ou administrativa.146 Parece difícil fugir da semelhança 

com o direito penal.147 É evidente que as diferenças existem, mas não se pode temer ou 

negar as semelhanças. Aos adolescentes não se aplicam as penas previstas no Código Penal 

quando estes praticam os atos infracionais, mas sim medidas sócio-educativas que têm 

inegavelmente um caráter punitivo. 

 

Sobre esta distinção bem coloca Edson Seda: “o Estatuto chama às punições 

por esses atos infracionais à lei criminal praticados por adolescentes não de penas mas de 

medidas sócio-educativas. Termos técnicos que pretendem não desvirtuar mas distinguir 

uma coisa da outra, como se distingue laparotomia feita por médico de buraco na barriga 

feito por bala de pistoleiro. Embora ambos (laparotomia e buraco de bala) furem a 

barriga”.148 Então não se pode dizer que os adolescentes não cometem atos como: furto, 

roubo, estupro, homicídio, seqüestro...porque são menores de 18 anos. E que medida é esta 

que não é punitiva, mas é obrigatória e coercitiva?  

 

                                                 
145 Procedimento previsto em muitas legislações “menorista”, inclusive no antigo Código de Menores 
existente no Brasil até o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, como foi visto na primeira parte 
deste Capítulo.  
146 Para uma análise sobre o Estatuto, na parte referente às medidas sócio-educativas, como uma Lei Civil cf. 
SÊDA, Edson. Os eufemistas e as crianças no Brasil. Rio de Janeiro: Edição Adês, 1999, p.05. 
147 Sustentando que o sistema introduzido pelo Estatuto trouxe para ordem para ordenamento jurídico nacional 
o “Direito Penal Juvenil” cf. SARAIVA, João Batista Costa. Medidas sócio-educativas e o menor infrator. 
Revista do Ilanud, n. 14, p. 55-72, 2001, p. 49. 
148SÊDA, Edson. Os eufemistas e as crianças no Brasil. Rio de Janeiro: Edição Adês, 1999, p.17. 



 76

Assim, independente da nomenclatura que se queira atribuir a esta 

responsabilização, especial, estatutária, infracional ou até mesmo direito penal juvenil,149 

mais importante que adjetivar essa responsabilização do adolescente é que fique claro que o 

direito prevê medidas para os menores de 18 anos e maiores de 12 que pratiquem ato 

infracional e a aplicação destas sanções, como foi visto, podem interferir, limitar, e até 

suprimir a liberdade do adolescente, desde que aplicada conforme a lei. 

 

A partir do próximo Capítulo a aplicação da medida de internação será 

analisada na prática buscando desta forma apreciar a sua verdadeira natureza jurídica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
149 A esta nomenclatura pode-se fazer uma crítica com relação à Constituição, já que o art. 228 reza que: “são 
penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, ficando sujeitos às normas da legislação especial”. Apesar 
de bem refletir o que é esta responsabilidade consagrada no Estatuto, pois é um direito penal aplicado para os 
adolescentes, ressalvando as suas condições pessoais, a expressão é incompatível tanto com o art. 27 do 
Código Penal quanto do artigo supra citado da Constituição Federal. 
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Capítulo IV - A Pesquisa de Campo: uma passagem pela medida sócio-educativa de 

internação aplicada aos adolescentes infratores no Estado de Pernambuco. 

 

 

4.1 - Metodologia e Estratégia. 

 

 

O conhecimento teórico do assunto e as notícias sobre como são aplicadas as 

medidas aos adolescentes foram essenciais para justificar, nesta dissertação, um trabalho de 

campo. Era necessário avaliar na prática qual seria a natureza jurídica da medida de 

internamento e se de alguma forma esta medida diferenciava-se da pena privativa de 

liberdade aplicada aos adultos. As medidas sócio-educativas, mesmo fora de uma 

imputação penal, são “uma conseqüência jurídica ligada à apuração da realização de um 

fato sobre o qual recai um julgamento ‘objetivo’ de desvalor social e portanto implicam 

numa limitação de direitos”150. Esta limitação prevista pelo Estatuto para os maiores de 12 

anos e os menores de 18 anos tem, sem dúvida, um caráter sócio-educativo em suas 

medidas, mas não se pode excluir o caráter sancionador destas. 

 

Assim, no decorrer do presente trabalho, analisou-se a menoridade penal e 

os seus reflexos no Código Penal, bem como no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

avaliando a (im)possibilidade do rebaixamento desta idade na legislação pátria. Neste 

trabalho, considerou-se ainda quais são as diferenças apresentadas pelas leis, da realização 

de um ato descrito como crime por um adolescente (menor de 18 e maior de 12 anos) e por 

um adulto, ou seja, qual a diferença entre o tratamento dispensado pelo Código Penal aos 

adultos para o do Estatuto aos adolescentes. Avaliadas estas diferenças teóricas ficou clara 

a necessidade de ampliar o objeto da pesquisa ao plano prático, analisando como são 

aplicadas estas medidas aos adolescentes. 

 

                                                 
150 Cf. BARATTA, Alessandro In: CURRY, Munir; AMARAL E SILVA, Antônio Fernando; MENDEZ, 
Emilio Garcia (Coord.). Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: comentários jurídicos e 
sociais. 3. ed., São Paulo: Malheiros, 2000, p. 396. 
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A pesquisa tem como objetivo averiguar, na prática, algumas questões que 

foram levantadas durante o trabalho. Como foi visto, um forte argumento para o 

rebaixamento da menoridade penal é a impunidade destes menores, já que a aplicação das 

medidas sócio-educativas aos adolescentes autores de atos infracionais e sua execução na 

forma do Estatuto não atenderiam aos fins sociais da “reeducação” desses adolescentes e, o 

que é mais grave, não garantiria a necessária “segurança da sociedade”. 

 

Portanto, sendo a impunidade uma característica do sistema penal brasileiro, 

a discussão relacionada à maioridade apenas desvirtua o assunto de uma polêmica muito 

maior que é o total descaso do Poder Público com o sistema punitivo, deixando que a 

“justiça privada” se faça com muita freqüência e seja muito mais cruel do que a atuação 

estatal punitiva.151 

 

Isto posto, é necessária a delimitação do objeto desta pesquisa, pois, entre as 

diversas medidas sócio-educativas apresentadas pelo Estatuto, escolheu-se a medida de 

internação152. A justificativa para escolha desta medida é simples, já que, de modo geral, 

quando se pede a ampliação da norma penal aos adolescentes, é para que seja aplicada 

também a estes a pena de prisão. Não se discute o rebaixamento da idade penal para que se 

aplique a estes adolescentes a pena de multa ou as penas restritivas de direito, até porque 

existe previsão no Estatuto de medidas sócio-educativa que são bem semelhantes a estas 

espécies de penas. 

 

O segundo ponto a ser observado nesta pesquisa seria a escolha do local para 

realizá-la. Esta escolha dependia de um conhecimento prévio de como se aplicam estas 

medidas no Estado de Pernambuco. Nesse Estado existem os centros de internamentos 

provisórios, localizados em Abreu e Lima, Caruaru, Arcoverde e Petrolina, que se destinam 

ao internamento de adolescentes enquanto pendente de sentença o processo judicial e os 

centros de ressocialização, localizados em Abreu e Lima (Paratibe) e no Cabo, destinados 

                                                 
151 Este aspecto foi levantado no presente trabalho de modo especial no Capítulo II. 
152 As medidas sócio-educativas foram estudadas no Capítulo III do presente trabalho. 
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aos adolescentes sentenciados153. Os centros acima mencionados são para os adolescentes 

infratores. As adolescentes infratoras vão para Casa de Santa Luzia, localizada no Recife. 

 

A pesquisa abrangeu apenas os adolescentes que estavam cumprindo a 

medida de internação, estando descartados, desse modo, os centros de internamento 

provisórios. A escolha ocorreu dessa forma tendo em vista que a incidência de condutas 

descritas como crime se dá em número muito maior entre os adolescentes de sexo 

masculino do que no feminino. Assim, no Estado de Pernambuco, só havia um local onde a 

pesquisa poderia ser realizada: o Centro de Ressocialização para Adolescente (CERAD) de 

Abreu e Lima, a antiga Paratibe. 

 

Então só restava escolher como realizar esta investigação sendo este, sem 

dúvida, um ponto de difícil solução. Inicialmente, pensou-se que o melhor método de 

pesquisa empírica fosse a entrevista. Segundo Renato Treves, 

a entrevista pode ser definida como o encontro entre duas ou mais 

pessoas no curso do qual uma pessoa, o entrevistador, pergunta a outra 

ou as outrsa pessoas, os entrevistados, com a finalidade de conhecer suas 

opiniões sobre alguns pontos ou fatos que lhe interessam.154 

Através deste método poderia se averiguar como os adolescentes infratores percebem a 

medida sócio-educativa de internação. Mas, avaliando melhor este método, percebeu-se que 

o mesmo poderia apresentar diversas dificuldades, pois “é sabido que este método 

sociológico tem muitas limitações e que o rigor do conhecimento através dele obtido é 

sempre muito problemático”155 

 

Os adolescentes infratores são acompanhados por psicólogos e assistentes 

sociais que os entrevistam com uma certa freqüência, pois semestralmente é preparado um 

                                                 
153 Quando se iniciou o trabalho de pesquisas, em junho de 2001, este último centro de ressocialização ainda 
estava em fase inicial, portanto não tinha estrutura suficiente para que fosse realizada a pesquisa. 
154 Tradução da autora, texto original:“l’intervista, che puó essere definita come l’incontro tra due o piú 
persone nel corso del quale una persona, l’intervistatore, interroga l’altra o le altre persone, gli intervistati, 
allo scopo di conoscere le loro opinioni su alcuni punti o fatti che lo interessano.” TREVES, Renato. 
Sociologia del diritto. Origini, ricerche, problemi. Turim: Giulio Einaudi editore, 1996, p. 208. 
155 SANTOS, Boaventura de Souza. Notas sobre a História Jurídico-Social de Pasárgada. In: SOUTO, 
Cláudio; FALCÃO, Joaquim (coords). Sociologia e Direito. 2. ed. São Paulo: Pioneira, 1999, p. 89. 
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relatório sobre o comportamento dos adolescentes. É com base no relatório que o juiz pode 

conceder ou não a progressão da medida de internação. Assim, seria difícil para estes 

adolescentes diferenciar a entrevista realizada para pesquisa das entrevistas que são 

realizadas periodicamente para que eles consigam a progressão da medida156. Desta forma, 

as respostas dos entrevistados poderiam padecer de vícios, como por exemplo, o da indução 

das respostas, ou seja, a adequação destas à expectativa do entrevistador e de suas 

preferências, já que, os adolescentes teriam interesses em agradá-lo quando fossem 

responder às perguntas157. 

 

Assim, e tendo em vista as dificuldades análogas, este estudo realizado com 

os adolescentes infratores internados em Paratibe teve inspiração no trabalho etnográfico 

realizado por Luciano Oliveira sobre as práticas judiciais exercidas por comissários nas 

delegacias de polícia na resolução de pequenos casos de natureza penal protagonizados 

pelas classes populares no Grande Recife158. A etnografia, segundo Lévi-Strauss,  

consiste na observação e análise de grupos humanos considerados em sua 

particularidade (freqüentemente escolhidos, por razões teóricas e 

práticas, mas que não se prendem de modo algum à natureza da pesquisa, 

entre aquêles que mais diferem do nosso), e visando à reconstituição, tão 

fiel quanto possível, da vida de cada um dêles (sic). 159. 

Boaventura dos Santos, no início da década de 70, realizou um trabalho de campo 

comparativo entre as diferenças da prática jurídica realizadas em uma favela do Rio de 

Janeiro (que passou a chamar de Pasárgada) e a prática jurídica do direito estatal dos países 

                                                 
156 Conforme o § 2° do art. 121 do Estatuto: “A medida não comporta prazo determinado, devendo sua 
manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses”. Assim, é feito 
um relatório semestral pelo corpo técnico, para que posa ser avaliada pelo juiz a manutenção da medida ou se 
cabe a progressão. No decorrer das visitas percebi que os adolescentes estão sempre ansiosos para saber sobre 
os seus relatórios, se já estão pronto, se já foram entregues, se o juiz deferiu o pedido, foram indagações 
constantes dos adolescentes para as equipes técnicas.  
157 Sobre esta crítica SANTOS, Boaventura de Souza. Notas sobre a História Jurídico-Social de Pasárgada. In: 
SOUTO, Cláudio, FALCÃO, Joaquim (coords). Sociologia e Direito. 2. ed. São Paulo: Pioneira, 1999, p. 89. 
158 Cf. OLIVEIRA, Luciano. Sua excelência o comissário, 1984 Dissertação (Mestrado em Sociologia) – 
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. 
159 LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia Estrutural. 5. ed. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 
1996, p. 14. 
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capitalistas160. Segundo este autor161, o método utilizado foi o sócio-antropológico ou a 

etnologia social162. 

 

Diante do exposto, verificou-se que a melhor maneira para realização do 

trabalho foi através da etnografia, consistindo esta na observação não-participante da rotina 

dos adolescentes163. Desta forma, foi analisada a realidade vivida pelo grupo, por meio de 

visitas ao local, onde se observou a rotina dos adolescentes, bem como a coleta de dados 

relevantes para a pesquisa. Tudo isto foi feito sem tomar parte da vida do grupo estudado. 

Foram realizadas quatro visitas, que serão aqui retratadas. A descrição destas visitas será 

em primeira pessoa, diferente de todo resto da dissertação. Isto se faz necessário para que 

exista uma transcrição mais fiel dos fatos vividos durante a pesquisa. 

 

 

4.2 - A primeira visita: uma “feliz frustração”.  

 

 

A visita teve início por volta das 8h30 da manhã do dia 15 de junho de 2001. 

Primeiramente tentei contato com o chefe da segurança, mas este não estava lá. Foi então 

que me identifiquei à recepcionista como uma estudante de direito que precisava de alguns 

dados para a realização de uma pesquisa164. A recepcionista chamou Dra. Patrícia, uma das 

                                                 
160 Sobre o tema SANTOS, Boaventura de Souza. O discurso e o poder; ensaio sobre a sociologia da 
retórica jurídica. Porto Alegre: Sergio Fabris Editor, 1988. 
161 SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 5. ed. 
São Paulo: Cortez, 1999. 
162 A etnologia diferencia-se da etnografia, pois esta está fundada na coleta e organização de documentos e 
dados, enquanto aquela estuda de modo comparativo os documentos e dados apresentados pelo etnógrafo. A 
etnografia toma o mesmo sentido em todos os países; já a etnologia corresponde aproximadamente ao que se 
entende nos países anglo-saxões (onde o termo etnologia está em desuso) por antropologia social e cultural. 
Sobre o tema cf. LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia Estrutural. 5. ed. Rio de Janeiro: Edições Tempo 
Brasileiro, 1996, p. 14.  
163 A observação como método de pesquisa pode ser a observação participante e a não participante. “L’ 
osservazione partecipante è quella in cui il ricercatore si inserisce nel gruppo sociale che studia e prende parte 
alla vita del grupo. L’osservazione non partecipante è quella con cui il ricercatore osserva dal di fuori il 
fenomeno che studia”. Sobre o tema cf. TREVES, Renato. Sociologia del diritto. Origini, ricerche, 
problemi. Turim: Giulio Einaudi editore, 1996, p. 207-208. 
164 A identificação como uma estudante de direito foi inspirada na dissertação de mestrado do Professor 
Luciano Oliveira, meu orientador: quando, para sua dissertação de mestrado, realizou uma pesquisa nas 
delegacias da cidade do Recife, identificava-se como um estudante de direito, o que de fato é, afinal todos 
somos. Observei que o contato com os adolescentes como estudante poderia facilitar um possível diálogo 
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advogadas do Centro de Ressocialização de Abreu e Lima. Apresentei-me a esta advogada, 

e ela perguntou para que e sobre o que era o meu trabalho. Expliquei rapidamente e ela 

mostrou-se interessada. Depois das apresentações ocorreu uma longa conversa sobre o 

sistema penitenciário, sobre as propostas de rebaixamento da menoridade penal e sobre a 

antiga e a nova Paratibe. 

 

A advogada descreveu o funcionamento da Casa (é assim que ela se refere a 

Paratibe)165. A nova Casa, ou Espaço Novo, foi inaugurada em junho de 2000, com 

capacidade para sessenta adolescentes, hoje já conta com mais de noventa. O problema da 

superlotação preocupa todas as pessoas que trabalham na Casa, pois o controle sobre a 

situação fica mais difícil com o aumento do número de infratores. Como conseqüência 

deste número excessivo de adolescentes na Casa, as celas, que foram feitas para dois 

adolescentes, passam a contar com quatro, dois que dormem nas camas e os outros dois 

dormem em colchões no chão.  

 

A Casa possui cinco alas onde estão localizadas as celas dos adolescentes. 

Não existem alas reservadas para os adolescentes que cometeram infrações graves, pois a 

partir do momento que o adolescente chega lá não se deve mais separá-los pela gravidade 

da infração. Não seria prudente deixar os adolescentes que cometeram infrações mais 

graves juntos, isolando-os dos demais. Há, no entanto, por parte dos profissionais da Casa, 

uma preocupação com aqueles jovens que cometeram infrações contra os costumes, como 

estupro e atentado violento ao pudor, pois a reação dos outros internos geralmente não é 

amistosa com aqueles internos. É indubitável a existência de um Código de Ética similar ao 

dos presos, daí a preocupação com os que tenham cometido ato infracional contra os 

costumes. Na verdade, a única divisão existente entre as alas é que uma delas fica reservada 

aos adolescentes do interior, pois estes geralmente têm hábitos em comum, que por vezes 

diferem dos adolescentes urbanos.  
                                                                                                                                                     
mais franco. OLIVEIRA, Luciano. Sua excelência o comissário, 1984 Dissertação (Mestrado em Sociologia) 
– Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. 
165 A Casa, ou Espaço Novo, como é chamada pelos funcionários, é um prédio novo que foi construído junto 
ao antigo Complexo de Paratibe. Depois da última rebelião provocada pelos adolescentes, em outubro de 
2000, a Casa ficou inviável, razão pela qual foi construído este novo prédio. O antigo prédio, que já abrigou 
tanto os adolescentes em internamento provisório, quanto os que já estavam em medida de internamento foi 
reformado e lá, hoje, funciona apenas o internamento provisório.  
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A Casa é composta de três equipes de apoio e cada uma destas é formada 

por três profissionais: um psicólogo, um assistente social e um advogado. Cada equipe é 

responsável por um grupo de adolescentes, dando a estes um apoio psicológico, social e 

jurídico. Há também a figura do ADS (Agente de Desenvolvimento Social), que se 

relaciona diretamente com os adolescentes, sendo responsável pelas alas. Há uma 

preocupação muito grande, por partes destes profissionais, em ter um contato com as 

famílias destes adolescentes, para que estas possam ajudar no processo de ressocialização. 

Estas equipes também são responsáveis pelos relatórios dos adolescentes. 

 

Uma preocupação constante existente entre os profissionais da Casa é com o 

interesse dos juízes e promotores em relação ao espaço. Os profissionais da Casa gostariam 

que os membros da magistratura e do ministério público tomassem conhecimento do 

trabalho que é realizado e tivessem a curiosidade de visitar o local. Desta forma, 

entenderiam melhor os relatórios, podendo inclusive retirar alguns dos adolescentes da 

medida de internação, já que eles não têm mais o perfil para continuar nesta medida.  

 

A maioria dos adolescentes estuda na própria Casa, pois a equipe também 

conta com pedagogos. Mas, como o ensino só vai até a quinta série, alguns adolescentes 

(em torno de cinco à época da pesquisa) freqüentam uma escola da comunidade. A 

aceitação dos adolescentes de Paratibe não foi fácil. Alguns pais quando souberam que os 

adolescentes estavam freqüentando a escola fizeram um movimento para que eles a 

deixassem. O corpo técnico da Casa fez um esforço grande e conseguiu que eles fossem 

mantidos lá. Os adolescentes recebem uma cobrança ostensiva na escola, já que qualquer 

coisa que ali acontece é por causa dos “menores de Paratibe”. Apesar disso, só o fato de os 

adolescentes continuarem freqüentando a escola foi uma grande conquista da equipe da 

Casa.  

 

Com relação à condição sócio-econômica dos adolescentes, percebe-se que 

praticamente não há menores com uma situação financeira de destaque. O ato infracional 
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que mais leva os adolescentes à medida de internação, sem dúvida, são os contra o 

patrimônio, já que a maioria está ali por ter cometido furto ou roubo166.  

 

Um fato interessante que foi constado durante minhas visitas é que os 

menores de rua, os que não têm qualquer contato com a família, são discriminados pelos 

demais. O fato se dá porque tais adolescentes não têm hábitos de higiene e de conviver sob 

normas sociais. Isto gera um desconforto aos demais adolescentes que se adaptam mais 

fácil às normas de convívio existentes dentro da casa, como o de lavar as suas roupas, 

manter as celas sempre arrumadas, manter a limpeza da casa, ter horário para as atividades 

e os demais hábitos relacionados à higiene. Os adolescentes que viveram a maior parte da 

sua vida na rua têm uma enorme dificuldade de se adaptar às normas da Casa, e por 

conseqüência são rejeitados pelos demais. A equipe desenvolve um trabalho específico com 

este tipo de adolescentes. 

 

Nas instalações da Casa há um jardim que é cuidado pelos adolescentes. 

Estes são responsáveis pela manutenção do jardim, bem como pela limpeza dos demais 

espaços da Casa. Próximo ao jardim está localizado o refeitório, que é uma grande sala 

onde estão dispostas mesas e bancos grandes. Na hora do almoço funcionários e 

adolescentes fazem a refeição juntos, com a distinção de que os adolescentes comem com 

talher descartável, enquanto os funcionários levam os seus próprios talheres. 

 

Entre os diversos espaços da Casa, há um dedicado à música, onde os 

adolescentes começam a se familiarizar com os instrumentos, como flauta, bateria, violão, 

baixo entre outros. A sala de música é separada do corredor por uma grade e por uma porta 

que isola o som dos instrumentos, pois bem próximo a esta sala ficam as salas de aula e a 

enfermaria. Chegando à sala de música fui apresentada a um adolescente que estava 

aprendendo a tocar violão sozinho, por conta do seu interesse por Música Popular 

Brasileira. Na Casa funciona uma “rádio” e é claro que as músicas mais tocadas são os 

                                                 
166 Este dado pode ser comprovado com o levantamento feito entre os adolescentes que estavam na unidade. 
Sobre o assunto o Capítulo V do presente trabalho. 
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“funks” e os pagodes, mas um certo dia tocou algumas músicas da MPB e este adolescente, 

diferentemente dos demais, gostou muito e aí surgiu o seu interesse por tocar violão. 

 

Em outra sala, que também tinha uma grade na entrada, estavam cinco 

adolescentes munidos de caderno sentados ao redor de uma mesa retangular e um senhor 

fazendo algumas explicação. Tratava-se da sala de aula da alfabetização. Ali os 

adolescentes estavam apreendendo o alfabeto.  

 

Inicialmente fui informada por Patrícia que não poderia ter acesso às alas, já 

que o chefe da segurança não estava na Casa para permitir a minha entrada. Mas durante a 

visita fui apresentada ao professor Tadeu, um dos pedagogos da Casa, que me viu 

circulando o local e convidou a mim e a Patrícia para ir até as alas com ele. 

 

As alas ficam ao redor de uma quadra de cimento, onde alguns adolescentes 

ficam deitados tomando banho de sol, outros conversando e alguns circulando pelos 

corredores. Cada uma das cinco alas tem um ADS responsável. Na primeira ala a que tive 

acesso uma das celas estava fechada com um adolescente. Este, por ter feito alguma coisa 

“errada”, estava proibido durante aquele dia de ter contato com os demais adolescentes, 

bem como de participar das atividades da Casa. De um modo geral nas celas havia fotos de 

mulheres nuas ou em roupas íntimas, símbolos dos times de futebol e ainda alguns 

“santinhos”, ou fotos de nossa Senhora em coloridos painéis ecumênicos. Na entrada das 

alas havia roupas penduradas para secar. Todas as alas, apesar de serem fisicamente 

semelhantes, tinham suas peculiaridades, algumas tinham o aspecto de mais limpas e 

organizadas que outras. Umas tinham os ADS mais receptíveis do que outras.  

 

Os adolescentes pareciam ter uma relação muito amistosa com Tadeu, pois 

sempre que alguns deles se aproximavam, prontamente ele os atendia chamando-os pelos 

nomes. Tadeu sempre estava informado das atividades que cada adolescente realizava na 

Casa e sempre conversava com os adolescentes incentivando e realçando o que cada um 

deles tinha de melhor. Este fato realmente me chamou atenção. Outros adolescentes 

perguntavam a Patrícia sobre o andamento do seu processo, o que ela também estava 
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sempre pronta a responder. As reações dos adolescentes com a minha presença naquele 

local eram variadas, uns me olhavam de forma simpática e outros de forma 

desconfiada...um me perguntou se eu era advogada, ao que respondi que era uma 

estudante...e Tadeu completou que eu era uma amiga que queria conhecer a Casa.  

 

Outro fato importante é o interesse dos adolescentes pela missa. 

Incessantemente os adolescentes dirigiam-se a Tadeu perguntando se iria ter missa. Todas 

as sextas-feiras de manhã são realizadas missas e a grande parte dos adolescentes aguardam 

ansiosamente o horário da celebração.  A missa é celebrada pelo padre da comunidade, que 

também realiza outras atividades com adolescentes. 

 

Enquanto conversava com Tadeu e Patrícia, um menino aproximou-se de 

nós, parecia realmente uma criança. Eles o receberam com um gesto carinhoso, 

conversaram um pouco com ele e depois perguntaram sobre a aula de artesanato. O 

“menino” manifestou o quanto gostava de pintar e desenhar, em seguida, saiu “pinotando” 

numa atitude típica de criança. O menino, aparentemente tão maroto que tive a 

oportunidade de conhecer, era o famoso “menino-aranha”, tão conhecido da mídia 

pernambucana167.  

 

Dentre os trabalhos realizados pela Casa está o da banda de forró “A voz do 

Coração”, que também se apresenta em locais fora da Casa. Esta banda já se apresentou até 

na Universidade Católica de Pernambuco e à época do início dessa pesquisa de campo, mês 

das festas juninas, tinham várias apresentações marcadas, inclusive na escola da 

comunidade. Este fato era comemorado pelos adolescentes e pelos funcionários da Casa, 

pois o convite foi entendido como uma demonstração de aceitação dos adolescentes pela 

Comunidade. Um fato também de grande orgulho para os adolescentes que formam a banda 

é que o cantor de forró Nando Cordel foi até a Casa para assistir a uma apresentação da 

Banda e elogiou muito os seus integrantes. 

 

                                                 
167 Este adolescente teve muito destaque nos meios de comunicação do Estado de Pernambuco, pois 
costumava subir nos prédios, principalmente em Boa Viagem e Candeias, pelo fio de pará-raios dos edifícios 
para subtrair dinheiro, celular, e objetos pequenos. 
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Um ponto em comum entre os adolescentes que tinham vivido na antiga 

Paratibe é o reconhecimento do trabalho realizado nesta nova casa. Segundo Tiago, o 

vocalista da banda de forró: “aqui passei a ter vontade de viver novamente, lá para mim 

tanto fazia viver ou morrer”.  

 

Um projeto que está sendo desenvolvido para a Casa é a instalação de uma 

fábrica de detergente. Este projeto já gerava expectativas em alguns adolescentes, que 

estavam querendo começar a desenvolver a atividade. Outro projeto realizado pelos 

adolescentes é a plantação de ervas medicinais, usadas para fazer xarope e alguns tipos de 

chá.  

 

As reclamações mais freqüentes dos profissionais da Casa são a falta de 

divulgação do trabalho que é realizado ali, bem como o grande receio da superlotação da 

Casa, o que causaria uma ameaça para que as rebeliões voltassem168. As ameaças de 

rebeliões desapareceram desde a mudança para a nova casa, há quase um ano, mas se o 

número de adolescentes aumentar haverá uma grande probabilidade delas reaparecerem. 

 

 

4.3 - A segunda visita: a visita que não existiu. 

 

 

A segunda visita a Paratibe ocorreu no dia 24 de agosto de 2001 por volta 

das 08h30 da manhã. Fui informada na recepção que Patrícia não iria a Paratibe naquele 

dia, pois daria expediente no Fórum, mas Tadeu chegaria. Enquanto esperava Tadeu, uma 

senhora chamada Sueli foi ao meu encontro, identificou-se como a chefe da segurança e 

perguntou me o que eu fazia ali. Apresentei-me e em seguida expliquei o que estava 

fazendo. Foi então que fiquei sabendo que não poderia ter acesso ao local. Expliquei que 

era uma estudante do curso de mestrado em direito e que meus objetivos naquela instituição 

eram meramente acadêmicos, já que eu estava desenvolvendo um estudo na área de 

                                                 
168 O Complexo de Paratibe era alvo constante de rebeliões por parte dos adolescentes. As rebeliões eram 
atribuídas à superlotação do sistema e às condições precárias do antigo local.  
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medidas sócio-educativas, especificamente a medida de internação. Sueli afirmou 

compreender meus argumentos, mas deixou claro que eu não teria acesso ao local.  

Afirmou ainda que a imagem feita pela sociedade de Paratibe não é boa e por mais que eles 

fizessem um trabalho bom, como de fato fazem, a imprensa só divulgava as coisas ruins. 

Deixei bastante claro que não tinha nenhuma ligação com a imprensa e que a divulgação 

das minhas observações se daria no âmbito acadêmico e que não tinha nenhum interesse em 

divulgar nada que pudesse prejudicar a imagem dos trabalhos realizados por eles. Solicitei 

então uma orientação para poder continuar desenvolvendo a minha pesquisa. Foi então que 

ela explicou que eu deveria apresentar um requerimento à FUNDAC (Fundação de Apoio a 

Criança e ao Adolescente) na pessoa do Presidente, o Dr. Ivan Porto, para que ele tivesse 

conhecimento desta minha pesquisa e dos meus objetivos, para que desta forma agendasse a 

minha visita.  

 

No dia 28 de agosto de 2001, apresentei um requerimento ao Presidente da 

FUNDAC (Fundação de Amparo a Criança e ao Adolescente) explicando a necessidade de 

visitar o CERAD (Centro de Ressocialização para Adolescentes) de Abreu e Lima, mas não 

mencionei as datas e nem solicitei o “agendamento” de visitas. No dia 11 de setembro por 

volta das 14h00, fui informada do deferimento do requrimento sem nenhum tipo de 

limitação com relação à data e horário. No dia seguinte por volta das 8h00 da manhã 

cheguei em Paratibe, pois queria garantir a mesma espontaneidade da visita anterior.  

 

 

4.4 - A terceira visita: desbravando realidades da privação de liberdade. 

 

 

No  dia 12 de setembro, por volta das 8h00, cheguei ao Espaço Novo 

juntamente com a autorização do Presidente da FUNDAC. Fui à procura de Sueli e de 

Averardo, ambos responsáveis pela segurança, mas estes não se encontravam no local. 

Perguntei por Patrícia, mas ela não iria para Paratibe naquele dia, pois daria expediente no 

Fórum. Por fim, resolvi perguntar pelo Professor Tadeu. Este veio ao meu encontro, então 

mostrei a minha autorização para estar lá. O professor me levou até Anabel, que assim 
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como Patrícia é advogada, mas de outra equipe de trabalho (como já foi dito, são três 

equipes de trabalho, cada uma composta por um psicólogo, um assistente social e um 

advogado). Anabel já conhecia toda minha história.  

 

Enquanto explicava a Anabel o que pretendia observar em Paratibe, 

apareceu na porta um adolescente dizendo que precisava conversar com ela. Quando ele se 

foi ela me disse: “será ótimo que você assista a minha conversa com este adolescente”.  

 

Acompanhei Anabel até a sala de atendimento individual e durante o 

percurso vários adolescentes dirigiam-se a ela dizendo que queriam telefonar, ou então 

perguntavam a que horas seriam chamados para telefonar. A razão dessa solicitação é que 

cada adolescente tem o direito de ligar uma vez por mês, e este era o dia do telefonema. 

 

O procedimento para que um profissional da Casa possa conversar com um 

adolescente na sala de atendimento individual é a solicitação deste adolescente através do 

ADS. Este fica encarregado de localizar o adolescente e apresentá-lo ao profissional. Assim 

Anabel fez. Solicitou a um ADS para trazer o adolescente que a abordou anteriormente, seu 

nome é Rufino. O ADS não logrou êxito, pois o adolescente estava na aula de música e o 

professor pediu para que Anabel esperasse o término da aula.  

 

Desse modo, Anabel resolveu ir até a aula de música. Chegando lá, 

encontramos um adolescente tocando baixo, um guitarra e um outro bateria. E em uma 

mesa copiando algumas notas musicais que estavam escritas no quadro negro estava Pedro 

Rufino. Os adolescentes tentavam tocar uma música de Roberto Carlos. Enquanto Anabel e 

eu ajudávamos com a letra da música eles iam errando e tocando. Encontrava-se ainda na 

sala o Professor Tadeu e mais outra pessoa que parecia ser o professor de música. Na 

verdade ele era um ADS que por gostar muito de música e saber a teoria musical ensinava 

aos adolescentes. Naquele momento na sala só estavam os alunos iniciantes na música, 

nenhum dos integrantes da banda de forró “A voz do Coração” estavam lá. Depois da 

música de Roberto Carlos eles arranharam “Anna Júlia” e por fim partiram para o 

repertório de forró.  
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Aproveitei o momento para acompanhar Anabel até a sala de aula. Na sala 

estava a professora, e vários alunos que acompanhavam a aula sentados em bancas. Entre 

os alunos estava um ADS, estes funcionários acompanham todos as atividades que são 

realizadas pelos adolescentes. Enquanto estávamos acompanhando a aula um adolescente 

aproximou-se de Anabel dizendo que precisava conversar. Entrando na sala existe uma 

nova porta que dá acesso a uma nova sala. Esta tem apenas uma mesa grande onde a 

professora fica na cabeceira e os alunos sentam ao redor da mesa, observando figuras e 

começando a aprender a ler. Ao lado desta sala há uma espécie de biblioteca. Esta tem 

algumas estantes com livros e cadeiras em fila de frente para um bureau. Neste local são 

realizadas algumas atividades, como por exemplo as pesquisas escolares.  

 

Em seguida conheci outra sala onde são ministradas aulas de noções básicas 

de eletricidade. Nesta local existem alguns equipamentos desmontados como rádio e 

televisão, que os adolescentes aprendem a consertar. O eletricista que ensina aos 

adolescentes fez questão de explicar a precariedade do equipamento, mas justificou que 

pelo menos consegue iniciá-los na técnica e fazê-los perder o medo da eletricidade.  

 

Finalmente, voltamos para sala de atendimento individual. Lá Anabel 

solicitou a um ADS que fosse chamar o adolescente que a abordou na sala de aula. Este 

voltou rapidamente dizendo que a professora pediu uma solicitação por escrito e assim ela  

fez. Em seguida o adolescente compareceu. Antes que o adolescente entrasse Anabel me 

explicou que ele veio da FEBEM de São Paulo, pois estava correndo perigo de vida lá, e 

assim o encaminharam para o Espaço Novo (CERAD), já que o trabalho realizado por eles 

está servindo como modelo para o resto do Brasil. Com a chegada do adolescente a 

conversa foi interrompida. 

 

O adolescente perguntou sobre o resultado do seu relatório e Anabel lhe 

informou que este tinha acabado de ser entregue ao juiz, portanto não poderia comunicar-

lhe qualquer resultado. O menor pareceu inconformado e lamentou, pois esperava que o 
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relatório estivesse sido encaminhado há mais tempo. Logo após a sua saída entrou na sala 

Rufino que finalmente tinha sido liberado da aula de música. 

 

 

4.4.1 - Entrevista com Rufino. 

 

 

O fato de a entrevista ser individual fez com que Anabel perguntasse ao 

adolescente se a conversa poderia ser na minha frente. Este não se mostrou nenhum pouco 

incomodado com a minha presença, mas mesmo assim perguntei se ele preferia ficar 

sozinho com Anabel e mais uma vez Rufino mostrou-se indiferente a minha presença.  

 

A advogada começou a conversar sobre a adaptação dele em Paratibe. Ele 

manifestava apenas a vontade de querer sair logo dali. Então ela perguntou se ele queria 

voltar para Petrolina. A resposta negativa foi imediata, pois segundo Pedro Rufino lá era 

péssimo, pois o diretor era “linha dura” e colocava ração de cavalo para os internos 

comerem na hora do almoço, todos apanhavam muito e passavam quase todo tempo 

trancados169. 

 

Anabel completou dizendo que este diretor havia sido afastado pelo 

cometimento de algumas irregularidades e que agora em Petrolina havia uma diretora nova, 

que realizava bem o trabalho. O adolescente concordou afirmando que “a diretora nova é 

limpeza”. Em seguida, ela insistiu sobre sua adaptação ali no CERAD, ele riu e disse que se 

tivesse ido para o Aníbal (Presídio Professor Aníbal Bruno) como seus outros colegas já 

estaria solto pelo seu advogado e afirmou ainda: “tem ADS batendo em menino aqui”. 

Anabel disse já ter ciência do fato e que as providências já estavam sendo tomadas.  

 

                                                 
169 A visão do local que o adolescente me passou sobre o seu internamento em Petrolina era realmente algo 
mais parecido com o sistema penitenciário brasileiro, e em alguns aspectos poderia ser bem pior. Não parecia 
que fosse mentira o que o adolescente retratou ter vivido em Petrolina, inclusive por causa dos comentários 
feitos por Anabel em relação ao assunto.  
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Anabel perguntou se o advogado cobrava caro por um habeas corpus ao que 

ele respondeu ser por volta de três mil reais. Este adolescente fazia parte de uma quadrilha 

que assaltava bares e restaurante no Grande Recife. Entre os integrantes da quadrilha três 

estavam internados no CERAD, um ainda está em Petrolina e vários outros da quadrilha, 

por já terem completado a maioridade, foram encaminhados ao Presídio Aníbal Bruno.  

 

Na conversa com Anabel o adolescente disse que já levou muita bala na 

vida, ao que ela brincou que ele era um gato, pois tinha sete vidas. Narrou ainda que em seu 

último confronto com a polícia levou um tiro no braço, e isto o fez perder parte do cotovelo 

e o movimento normal do braço. Anabel perguntou quem o socorreu, ele disse que foi a 

própria polícia que o levou para o Hospital da Restauração. Rufino afirmou que os médicos 

não gostam de atender bandido. Anabel discordou dizendo que se realmente não gostassem 

ele teria perdido o braço. Ele ficou calado, mas depois disse que foram realizados vários 

procedimentos sem anestesia e por isso sentiu muita dor.  

 

Quando o assunto é sua mãe o adolescente diz que ela sofre e chora muito e 

que da última vez que ele ligou para a sua casa baleado dizendo que perderia o braço, ela 

desmaiou. Já com relação ao seu pai ele parece não gostar de conversar sobre o assunto, 

pois ele não vive mais com sua mãe e segundo ele não sente sua falta. Com relação às 

armas e ao dinheiro que roubava, Rufino diz que a maioria das vezes enterrava tudo no 

quintal da sua casa.  

 

Em alguns momentos durante a entrevista, Rufino parecia querer “mudar de 

vida” depois que cumprisse sua “pena”. Já em outros momentos, quando realmente parecia 

mais convincente, estava conformado com seu modo de vida, como se aquela fosse sua 

sina. Afirmou que tudo estava escrito num grande livro, portanto nada poderia acontecer de 

forma diferente. Anabel discordou novamente dizendo que cada um escreve o seu próprio 

livro e que traça seus caminhos. Rufino não falou nada, mas também não pareceu 

concordar.  
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Quando o assunto foi quantos amigos já tinha “perdido nessa vida”, ele 

afirmou que perdeu as contas, mas achava que já havia morrido mais de quinze. No 

confronto com a polícia em que foi “preso” ele perdeu mais um amigo, porém, disse: 

“ainda tem muito vivo, nesta nossa vida é assim”. Rufino parecia conformado com o fato 

de vários dos seus colegas terem sido mortos. É como se o risco fizesse parte da sua 

“profissão”. Durante todo tempo ele manifestava a vontade de voltar para o “mundão”.  

 

Na conversa Rufino usava um vocabulário cheio de gírias e nem sempre eu 

conseguia entender o que ele dizia. Já Anabel parecia entender bem as gírias e por algumas 

vezes fazia também o uso delas. Sempre que ele se referia ao CERAD dizia que o local 

estava “embaçado e que no Aníbal era melhor”. Segundo ele o Presídio Aníbal Bruno não 

era um local “embaçado”, pois quando seus amigos estavam lá e ele ainda estava solto 

nunca deixou que lhes faltasse nada. Em suas palavras “tudo entrava lá”170.  

 

Quando o assunto foi a visita, que aconteceria qual no dia da entrevista, ele 

disse que receberia a visita da sua namorada e da sua mãe. Anabel disse que estaria na 

visita para conhecer o seu pessoal.  

 

Depois que ele se foi indaguei a Anabel o que seria um local “embaçado” e 

ela me explicou que é um lugar onde a “barra não está limpa”, onde ele não pode fazer tudo 

o que quer, porque tem muita gente olhando. 

 

 

4.4.2 - A hora dos telefonemas. 

 

 

O telefone fica localizado na recepção da Casa. A lista com os nomes dos 

adolescentes que desejam telefonar foi entregue a um ADS para que este fosse localizá-los. 

                                                 
170 O adolescente em sua entrevista com Anabel, por mais de uma vez, deixou claro que preferia estar no 
Presídio Aníbal Bruno, pelas prováveis facilidades que o referido local proporciona, como a entrada de drogas 
e uma rápida liberação por meio da Justiça como ocorreu com os seus colegas maiores de idade.  
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Os adolescentes podem telefonar uma vez por mês e o telefonema tem a duração máxima 

de três minutos.  

 

Já as visitas acontecem às quartas-feiras e aos domingos, das 14h00 às 

16h00. Os adolescentes do interior têm uma preocupação ainda maior com o telefonema, já 

que estes recebem menos visitas pois é muito caro para os pais sair da sua cidade para ir até 

Paratibe. 

  

O primeiro telefonema – o adolescente pede a Anabel que ligue para o 

número que estava num pequeno pedaço de papel, pois hoje ele irá ligar para sua namorada. 

Anabel explica que ele só tem direito a uma ligação ao mês, portanto não poderá pedir para 

ligar novamente. O adolescente não parece preocupado e diz que realmente quer falar com 

sua namorada. O número que esta no papel é da casa da patroa da namorada, D. Leda, então 

ele explica que é para ligar e chamar Neide. Assim faz Anabel. Mas de repente ela se vira 

para o adolescente e pergunta se é a “buchudinha”. Ele confirma. Em seguida Anabel 

desliga o telefone. O adolescente, inconformado, pergunta o que aconteceu. Anabel explica 

que a garota não trabalha mais lá. Ele coça a cabeça e repete indignado “não trabalha mais 

lá”. Anabel indaga se ela está grávida de um filho seu e ele diz que sim, há mais de três 

meses. O adolescente então se vira para o outro que estava esperando sua vez de telefonar e 

comenta baixinho, sorrindo: “estou deixando meu sangue por aí, né?” Assim ele se foi e 

perdeu seu direito de telefonar durante todo o mês. 

 

O segundo telefonema – o outro adolescente também traz um novo número, 

só que este já está memorizado, é também o telefone da namorada. Este tem êxito no seu 

telefonema e conversa com sua namorada por mais de três minutos. Anabel solicita que ele 

desligue o telefone, mas este insiste em continuar falando até que sofre a ameaça de ter o 

telefone desligado. Então ele diz: “já vou...tão desligando o telefone aqui”. Sai 

resmungando dizendo que o tempo não dá para falar nada. O ADS que esta lá 

acompanhando os telefonemas lembra que ele recebeu um telefonema no dia anterior, e a 

rigor nem poderia está ligando, assim, ele volta inconformado para dentro do prédio. 
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O terceiro telefonema – este adolescente indaga se poderia ligar para o 

telefone da rua de sua mãe e caso ela não estivesse ligaria para o orelhão da irmã, mas é 

imediatamente advertido que não, pois só poderia ligar uma vez. O adolescente 

rapidamente decide: “não vou arriscar ligando pra mãe, vou ligar para minha irmã que é 

certeza”. Então pediu para Anabel discar o número e chamar Maria de Tonho. Assim foi 

feito. Enquanto alguém na rua iria chamar Maria, Anabel desliga para realizar outro 

telefonema. 

 

O quarto telefonema – o adolescente que apareceu para ligar é Jamerson, o 

mesmo que eu tinha visto tocar bateria de manhã. O adolescente é arrogante, apesar de ter 

fisionomia de criança, ele fala e olha como uma pessoa bem vivida. Ele informa que vai 

ligar para saber se alguém irá visitá-lo hoje e fornece o número do telefone. A ligação é 

feita e ele não demora quase nada. Ao final Anabel pergunta sobre a visita e ele diz que a 

receberá e vai embora.  

 

Depois fiquei sabendo que este adolescente é da mesma quadrilha de Pedro 

Rufino. Ele tem 14 anos, mas já praticou um homicídio e este é o motivo de sua estada em 

Paratibe. É um adolescente problemático, que se acha superior aos demais, e apesar da 

idade e do pequeno porte físico, era um “dos cabeças” da quadrilha e desenvolve um grande 

liderança no CERAD. 

 

Continuação do terceiro telefonema – novamente foi feita a ligação e desta 

vez a irmã do adolescente atendeu. Este adolescente é de Buíque, um pequeno município no 

interior de Pernambuco. Não pude deixar de escutar este diálogo, pois o adolescente falava 

em um tom normal de voz e eu estava realmente muito próxima a ele. A primeira pergunta 

de Carlos foi sobre “seus bicho” se já tinham matado o “bodin” e “as galinha” logo depois 

ele disse feliz “vocês vão esperar eu vortar”. Depois perguntou a sua irmã: “Como tá pai? 

Ah tá na roça. E mãe tá em casa? Não liguei pra lá com medo de perder a ligação”. Em 

seguida perguntou: “Tonho arrumou trabaio? Tá fazendo quanto por semana? Só isso?”. 

Enquanto ele ia conversando Anabel estava atendendo um outro adolescente e de repente 

lembrou-se que o seu tempo havia acabado. O adolescente pede mais um tempo, 
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exclamando: “não deu preu falar quase nada!” A resposta foi “você já falou mais de cinco 

minutos, vamos, desliga logo”. O adolescente despediu-se rapidamente da irmã dizendo que 

no próximo mês ligaria “pra mãe” e “pra tu só daqui a dois mês”. A tristeza no rosto do 

adolescente é evidente. Ele sai resmungando “não dá pra saber nada, o tempo passa muito 

rápido...”. 

 

O quinto telefonema – este também é do interior e tem um número de 

orelhão. O telefone chamava, chamava e ninguém atendia. Outra tentativa e nada. O 

adolescente então perguntou de forma desolada se poderia ligar novamente amanhã e 

obteve a resposta afirmativa.  

 

Bem, agora todos já tinham ligado, ou pelo menos tentado, e já estávamos 

na hora do almoço. 

 

 

4.4.3 - Hora do almoço. 

 

 

Todas as pessoas da Casa almoçam juntas: os adolescentes, os ADS, os 

assistentes sociais, os psicólogos, os professores, os orientadores e os advogados. A comida 

é servida em bandejões, todos vão à fila passando a bandeja e duas moças e um rapaz vão 

completando o prato. Os adolescentes comem de colher plástica, enquanto os demais usam 

talheres pessoais que trazem de casa, eu comi com um garfo emprestado e dividi a faca com 

Anabel.  

 

O cardápio é preparado por uma nutricionista, e o almoço do dia era: feijão 

mulatinho, arroz, verdura cozida e frango assado e de sobremesa um pedaço de doce de 

goiaba, daqueles que vêm em embalagem individualizada. Fomos sentar em uma das mesas 

que tinham alguns adolescentes, a nutricionista e a psicóloga da equipe dois, à qual eu já 

havia sido apresentada no começo da manhã. 

 



 97

Enquanto almoçávamos, Anabel e a nutricionista conversavam muito com 

um adolescente que estava sentado à ponta da mesa, seu nome: Ezequiel. Ele é compositor 

de algumas músicas de forró, que inclusive são tocadas pela banda da Casa. A nutricionista 

dizia que iria levar uma fita para que ele gravasse algumas de suas músicas para ela. 

Enquanto o adolescente comia perguntava à nutricionista para que servia cada tipo de 

alimento e ela explicava a importância das verduras relacionando às suas cores.  

 

Um adolescente fazia a refeição na minha frente sem participar das 

conversas que aconteciam à mesa. Comecei a conversar com o adolescente e ele me disse 

que não estudava música, mas iria começar a trabalhar, em breve, no laboratório 

fitoterápico. O adolescente ficou durante muito tempo sem estudar até que no ano passado 

tinha voltado à quarta série na escola, mas foi quando praticou o ato infracional que o levou 

até o CERAD. Estava estudando na quarta série, só que agora “preso”. Achei melhor não 

perguntar qual foi o ato infracional cometido. Continuei almoçando, quando ele acabou o 

seu prato me pediu licença para se levantar e foi embora. Logo depois chegou um outro em 

seu lugar, este tinha acabado de fazer seu prato e aparentava ser muito novo. Chegou rindo 

e todos os receberam muito bem, seu nome era Raoni. 

 

De repente Tadeu apareceu na frente do refeitório pedindo silêncio e 

atenção, pois um dos ADS realizaria uma prece e em seguida um dos internos da Casa 

rezaria um pai nosso. Finda a oração perguntaram a Raoni como ele estava se sentindo de 

volta ao CERAD, se ele estava com tanta saudade que tinha resolvido voltar. O adolescente 

ficou calado. Ele tinha obtido a progressão de medida, por descumprimento desta retornou 

para a Casa. Raoni falava pouco, sempre com um semblante matreiro, diferentemente de 

muitos que observei por lá, ele tinha um olhar de criança. A psicóloga olhou para ele e 

disse “que besteira você fez, hein Raoni, para voltar pra cá”. O adolescente parecia curioso 

com a minha presença ali. Foi então informado por Anabel que eu era a sua irmã. Ele 

pareceu não está muito convencido, mas confirmei esta versão. 

 

Pouco tempo depois Tadeu juntou-se a nossa mesa e pediu para Raoni 

contar-me que notícia ele havia transmitido na rádio comunitária. O adolescente contou que 
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tinha noticiado o “terror nos EUA” acontecido no dia anterior, 11 de setembro de 2001. Ele 

me disse que “o EUA não poderia reagir a um ataque com um outro ataque, porque 

violência gera ainda mais violência”. Logo depois, Anabel me chamou para sairmos. 

 

Às 14h00 iniciou-se a visita e em seguida houve uma reunião da equipe 

técnica com os familiares dos adolescentes. Fomos para uma sala onde novamente 

conversei com a advogada da equipe um, Daniela. Entre os atos infracionais cometidos 

pelos adolescentes a maioria é contra o patrimônio. Sabia que havia um adolescente que 

estava sob responsabilidade de sua equipe pelo art. 147 do Código Penal, que é o crime de 

ameaça. Comentei que achava estranho alguém receber uma medida de internação por uma 

ameaça (detenção de 6 meses a 1 ano), pois este tipo penal quando cometido por maior de 

18 anos segue o procedimento da Lei n° 9.099/95, cabendo inclusive conciliação. Ela me 

disse que também achou um absurdo, mas parece que o adolescente é problemático na 

cidade em que mora e “para se livrar dele” o juiz mandou para medida de internação. No 

caso desse adolescente a melhor medida, segundo ela, seria a de prestação de serviço à 

comunidade, mas alguns juízes acham mais fácil para se livrar do problema, que é o 

adolescente, mandá-lo para uma medida de internação. Acredito que este fato ainda seja 

resquício do Código de Menores171. 

 

Enquanto estávamos na sala esperando a hora da visita entra um adolescente 

que é recebido com muita festa por toda a equipe técnica. Sou apresentada a ele, o seu 

nome é Daniel. Ele obteve progressão de regime, estando em liberdade assistida. Foi 

contratado pelo Santa Cruz Futebol Clube para fazer parte do time dos juniores. Este 

adolescente se destacava nas aulas de educação física, era também um bom aluno na escola, 

fazia parte daquele grupo de 5 adolescentes que estudavam na escola da comunidade, e 

ainda participava do jornal e da rádio. O seu destaque nos jogos de futebol fez com que a 

equipe do CERAD se empenhasse em conseguir um teste no seu time, que é o Santa Cruz. 

                                                 
171 O Código de Menores, como foi visto no Capítulo III do presente trabalho, não fazia diferença entre 
menores com desvio de condutas entre aqueles que tinham cometido condutas tipificadas como crimes, pois 
todos poderiam receber a medida de internação. Apesar das restrições em relação ao Estatuto para aplicação 
da medida de internação, percebe-se que em alguns casos, principalmente com adolescentes do interior, eles 
recebem a medida de internação, simplesmente, para que a cidade possa se livrar daquele adolescente “que 
anda dando trabalho” para as pessoas da cidade. 
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O adolescente parecia bem e estava muito feliz pela sua nova vida, disse que não iria 

decepcionar ninguém e logo estaria jogando. 

 

 

4.4.4 - Hora da visita. 

 

 

A visita é realizada na quadra. O dia em que os adolescentes recebem mais 

visitas é no domingo, mas para uma quarta-feira parecia ter muita gente. Uma fila se forma 

do lado de fora da casa. A grande maioria dos visitantes é de mulheres, mães e namoradas. 

Elas vêm repletas de sacolas, trazendo biscoitos, refrigerantes de dois litros, bolo, todo tipo 

de comida e cigarros. À medida que os visitantes vão entrando encontram logo o “seu” 

adolescente e vão sentar nos bancos que estão dispostos ao redor da quadra, na parte 

coberta.  

 

Chegando ao pátio com Anabel fui apresentada a duas senhoras e a um 

adolescente. Prontamente percebi que aquelas senhoras se destacavam das demais. Uma das 

senhoras perguntou a Anabel como andava seu filho. O rapaz apenas preocupava-se em 

saber sobre o seu relatório. Esta foi a primeira e única família de classe média com que tive 

contato. O pai do adolescente é advogado e as suas duas irmãs mais velhas são médicas e 

nunca tiveram coragem de ir visitá-lo. Este só recebe visita da mãe e da avó. O seu 

problema foi envolvimento com o “crack”. Ele começou a usar a droga quando toda sua 

família foi morar em São Paulo. Na escola começou o seu vício, que o fez praticar vários 

delitos, foi por várias vezes internado em uma clínica de tratamento, mas o vício persistia. 

Por fim, a família voltou para Recife onde ele continuou envolvido com o crime para 

manter seu vício e terminou no CERAD. 

 

Durante todo o tempo da visita fiquei circulando com Anabel, conhecendo a 

família dos adolescentes, suas namoradas. As perguntas que eram feitas a Anabel quase 

sempre se repetiam: “meu filho tá melhor num tá doutora?”, “ele vai sair em breve num 

vai?” 



 100

 

Uma família de Garanhuns, município do agreste de Pernambuco, me 

chamou a atenção. A mãe passou muito tempo conversando com Anabel, contando toda 

peregrinação, pois este filho que ela esta visitando é o segundo que se encontra lá em 

Paratibe. A senhora me explicou que faz mais ou menos um mês que seu filho mais velho 

conseguiu progressão de regime e está na semiliberdade. Ela contou sua história de 

sofrimento e luta por estes “meninos”.  

 

A família toda morava numa casa própria em Garanhuns e tinham até um 

“carrinho”, mas os filhos começaram a fazer “besteiras” por lá. O filho mais velho foi 

enviado para o CERAD, ela passou a vir todo semana para Recife e suas despesas 

aumentaram muito, então quando o seu segundo filho foi também para lá ela, o seu marido 

e o seu outro filho não encontraram solução melhor do que se mudarem para Recife. Assim 

venderam tudo que tinham em Garanhuns, mas o dinheiro não deu para fazer muita coisa 

aqui em Recife, pois a vida na Capital, segundo ela, é muito cara. A família passou por 

muitas dificuldades, mas agora tudo esta melhorando, pois o seu terceiro filho estuda e 

trabalha. Já o filho que conseguiu progressão de regime está com um estágio na FUNDAC 

e parece que está “tomando mais juízo”. Para o filho que ainda está no CERAD ela está 

providenciando um curso de computação após ele conseguir a progressão de regime.  

 

O adolescente estava com duas pulseiras nas mãos, daquelas de artesanato 

em que se coloca o nome, uma tinha o nome do seu irmão mais velho juntamente com o 

nome de sua namorada e na outra o nome da mãe juntamente com o do pai. As pulseiras 

tinham sido confeccionadas por seu colega de cela. Ele pediu permissão para colocar a 

pulseira no braço da sua mãe e nós nos afastamos para perto de outra família. De longe 

observei a alegria de mãe com o gesto do filho que em seguida lhe deu um beijo e ficou 

deitado por algum tempo em seu ombro. 

 

Outra família que me chamou atenção foi a de Paulo, que estava agarrado 

em sua mãe enquanto o pai falava. Os pais não viviam mais juntos e quando nos 

aproximamos ele fez questão de perguntar sobre o seu filho e dizer que estava achando ele 
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muito melhor, a mãe sorria satisfeita. Então este senhor começou a contar todo sofrimento 

que passou juntamente com o seu filho. Segundo ele o menino fugia de casa para se drogar 

e passava dias fora, ele andava horas e horas em busca do filho e quando encontrava o 

levava para casa e o adolescente prometia que nunca mais faria aquilo. A promessa não 

durava muito, pois quando os seus amigos o chamavam ele sempre ia novamente, mas o pai 

dizia que não desistia de procurar ajuda para seu filho. Um dia chegou a levá-lo para DPCA 

(Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente) no que quase saiu preso, por ter levado 

o próprio filho até a delegacia. Depois foi encaminhado, juntamente com seu filho, para o 

“SOS Criança”, e era sempre encaminhado de um lugar para o outro. Até o dia que seu 

filho fez uma “besteira” maior e foi “preso”. O juiz o mandou para Paratibe. O pai achou 

um alívio, pois estava vendo a hora do seu filho aparecer morto. Está percebendo a melhora 

do menino e já faz planos para quando ele for liberado: “ele vai trabalhar comigo levando 

os turistas para andar de barco em na praia Marinha Farinha”. Disse que os primos dele 

estão todos esperando ele voltar, que estão todos estudando e trabalhando. Se o menino 

estivesse escutado o que ele dizia não estava nesta vida “mas se filho escutasse conselho de 

pai, né doutora?” Mais uma vez se virou para o filho e disse que dava graça a Deus porque 

o ele estava ali “senão já estaria morto”. A mãe concordou. Ele lembrou ao filho os seus 

colegas que já morreram e o adolescente ficava sempre calado. 

 

Já estava quase na hora da reunião com os familiares, então saí à procura de 

Anabel, pois ela tinha ido buscar as demais pessoas da equipe para que pudesse dar início à 

reunião. Quando estávamos saindo da quadra em direção à sala das equipes encontramos 

mais uma mãe. Esta estava em prantos. Disse está muito nervosa com seu filho, Raoni, pois 

ele estava chorando muito com o assassinato de seu colega no dia anterior. O adolescente 

tinha visto uma matéria no programa de Jota Ferreira que noticiou a morte de um dos seus 

colegas. A mãe disse estar muito triste com a morte do menino, pois sabia que a sua mãe 

era uma pessoa boa e não merecia isso e ela só fica pensando que poderia ter acontecido 

com ela. Depois dessa rápida conversa nos dirigimos à sala das equipes. 

 

A equipe de trabalho estava reunida organizando o material para a reunião, 

quando Raoni e sua mãe entraram na sala. Esta queria conversar com a psicóloga. A 
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psicóloga pede para eles entrarem e como só tinha uma cadeira a mãe de Raoni sentou e 

este não hesitou em sentar no seu colo. A mãe de Raoni parecia estar muito apreensiva com 

um fato que aconteceu na noite anterior com o seu filho. A psicóloga pergunta o que foi e a 

mãe pede para Raoni contar. O adolescente olha para mãe e ri como se o fato não fosse tão 

grave assim. Então a mãe fala que na noite anterior ele e seus colegas de cela começaram a 

orar antes de dormir e Raoni começou a chorar de forma desesperada e gritar que queria 

morrer e começou a bater com sua cabeça na parede. A mãe de Raoni afirma estar muito 

preocupada com o acontecido. O adolescente diz que fez aquilo porque estava muito triste. 

A psicóloga marca uma entrevista com ele na quinta-feira de manhã. A psicóloga afirma 

que Raoni não estava preparado para o CASEM (Regime de semiliberdade), pois ele não 

tinha condições psicológicas de enfrentar o “mundão”, por isso terminou fazendo uma 

besteira que o trouxe de volta para Paratibe.  

 

Quando Raoni e sua mãe foram embora perguntei o que o adolescente tinha 

feito para regredir de medida e a psicóloga me disse que ele e outro adolescente tinham ido 

até o supermercado Carrefour e portando uma arma renderam uma moça, em uma espécie 

de seqüestro relâmpago, só que durante o assalto a polícia os interceptou. Ele foi mandado 

de volta para Paratibe por descumprimento de medida e começou a responder a um novo 

processo.  

 

Depois disso voltei ao local da visita com Anabel, para acompanhar a 

reunião com os familiares. Esta seria a segunda reunião com o intuito de explicar o Estatuto 

da Criança e do Adolescente e assim criar uma integração entre a família do adolescente e a 

equipe técnica do CERAD, objetivando um melhor trabalho em torno da ressocialização 

dos adolescentes. Durante a reunião Anabel explicou a medida de internação e as formas de 

progressão previstas pelo Estatuto. Ficou acordado entre os familiares, que na sua grande 

maioria são formados pelas mães, que esta reunião aconteceria de quinze em quinze dias. 

Não fiquei até o fim da reunião, encerrei a visita por volta das 16h30. 
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4.5 - A quarta visita: o que pensam os adolescentes. 

 

 

A quarta visita ocorreu no dia 17 de setembro por volta das 8h30. Como já 

conhecia a Casa deixei minha bolsa na recepção e fui em direção às salas das equipes. 

Chegando lá fiquei sabendo que aconteceria uma reunião da direção com o corpo técnico da 

Casa naquela manhã. Enquanto aguardava Anabel circulei por alguns locais da Casa e 

percebi algo diferente nas pessoas e em especial nos adolescentes, mas logo depois fiquei 

sabendo que na noite anterior um adolescente havia “furado” outro numa discussão. 

Comecei a prestar atenção na conversa de alguns ADS e estes reclamavam que a Casa 

estava muita cheia, segundo eles este seria o motivo de os adolescentes começarem a ficar 

inquietos. Em seguida encontrei Anabel e ela me avisou que a reunião iria começar.  

 

Enquanto acontecia a reunião aproveitei para copiar alguns dados que me 

foram fornecidos sobre os adolescentes. Quando acabei fui analisar o BOTA PRA GERAR 

- Fanzine dos Adolescentes do Centro de Ressocialização de Abreu e Lima – FUNDAC, 

Ano I – n° I – Setembro de 2001. Este foi o primeiro jornal feito pelos adolescentes que 

teve uma publicação amadora, e aí o motivo de ser chamado de fanzine. Antes, os textos 

que eles escreviam, ficavam expostos em um mural, em uma parede próximo à sala onde 

funciona a rádio. Neste fanzine encontrei alguns textos curtos que foram escritos pelos 

adolescentes, alguns refletiam os sentimentos que percebi durante o tempo que passei na 

Casa. 

 

O primeiro texto é de um adolescente chamado Ítalo, o título é “Ver as 

visitas dos outros chegando e a sua nunca chegar...”. 

 

“Mesmo estando entre quatro paredes, a dor de estar preso diminui quando a 

minha visita chega. Quando a minha visita chega, eu fico muito feliz, pois vejo a minha 

família que para mim é uma coisa muito importante. A minha vida não seria boa sem as 

minhas visitas. Eu fico feliz, mas ao mesmo tempo fico pensando se eu fosse um daqueles 

adolescentes que não tem visitas... Penso naqueles que saem nas alas pedindo alguma coisa 
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para comer. Ponho-me no lugar deles e acho que ficaria maluco. Deve ser muito doloroso 

ver as visitas dos outros chegando e a sua nunca chegar.” 

 

O segundo é “Vamos girar o mundo” este fala sobre os passeios que o 

Espaço Novo está proporcionando para os adolescentes e também faz uma espécie de 

crítica quando alguns dos internos aproveitam esta oportunidade para fugir e terminam por 

prejudicar “os meninos que só querem se divertir, arejar a mente e esquecer as coisas 

passadas”. 

 

O terceiro tem como título “Quem não sonhou em ser um jogador de 

futebol?” foi escrito por Daniel. Este é o adolescente que obteve a progressão de regime e 

foi contratado para jogar nos juniores do Santa Cruz Futebol Clube. O texto fala sobre 

alguns momentos de sua vida e da sua relação com o futebol. No final ele fala das suas 

perspectivas: “Estou com muita firmeza e quero me profissionalizar. Já estou me matando 

fisicamente. Agora quero ser um grande exemplo de vida. Não só para mim, mas para a 

minha família e para aquelas pessoas que duvidaram de mim e de minha transformação, 

pois quando uma pessoa quer mudar, ela muda. Basta crer em Deus e ter força de vontade. 

Deus diz: ‘Faz por ti que eu te ajudarei’. Eu fiz por onde e agradeço a quem acreditou em 

mim e a Deus”. 

 

O quarto texto foi escrito por Carlinhos, o título é “Corrente do bem”. Este 

texto trata sobre a sua ala, que é a IV, ele descreve como é a sua convivência com seus 

amigos e a relação entre os adolescentes da ala e o seu ADS, de nome Bosco, o adolescente 

diz que ele “sabe como tratar um adolescente” e também elogia mais alguns agentes (ADS) 

E termina: “a ala IV é uma corrente forte, difícil de se quebrar”. 

 

O quinto texto é “A vida como ela é”, foi escrito por Cléber. Aqui o 

adolescente retrata como se sente em Paratibe: “A vida aqui não é boa. Mas aqui eu me 

sinto como qualquer adolescente que quer se recuperar. Eu cometi um ato infracional e 

agora estou pagando pelo que fiz”. 
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O último é de Thiago: “Pensamentos de um Poeta”. 

 

Um poeta sentado na calçada, 

Olha para o céu e vê a noite estrelada, 

e a lua que por sua vez tão brilhante, 

Envolve-lhe com sua luz aconchegante. 

Envolvido pelo seu pensamento profundo, 

Começa a pensar: 

O que fazer para mudar o mundo? 

Será que se mudasse o presidente, 

Resolveria? 

Ou se acabasse com a guerra, 

O mundo mudaria? 

Será que acabando com a fome, 

Vai melhorar? 

Ou acabando com a violência vai ajudar? 

Ele para um instante, 

E volta um pouco atrás, 

E vê que tudo que ele pensou, 

Resume-se em uma só palavra... 

...PAZ!!! 

 

Os adolescentes escolheram uma música para colocar no fanzine, o nome da 

música é 8° anjo, do grupo 509-E, este grupo é formado por presos paulistas que formaram 

uma banda no presídio. Os adolescentes identificam-se muito com as musicas deste grupo, 

segundo eles esta música retrata a realidade vivida por cada encarcerado. Vou transcrever 

alguns trechos da música que se encontram no fanzine e me chamaram atenção: 

 

“Acharam que eu estava derrotado, quem achou estava errado. Eu voltei, estou aqui, se liga 

só, escuta aí. Ao contrário do que você queria tô firmão, tô na correria. Sou guerreiro e não 

pago pra vacilar, sou vaso ruim de quebrar (...)” 
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“As grades te fazem chorar, a saudade na direta vem te visitar, é difícil ter a mente sã. 

Detenção pior que o Vietnã! Um irmão me ligou pra me dar uma idéia, disse pra mim que 

Jesus está a minha espera, disse também pra eu mudar de vida. Aí mano eu não me escondo 

atrás da Bíblia! Sou quem sou, assim sigo em frente, Deus está comigo não preciso virar 

crente (...)”. 

 

Quando acabou a reunião da equipe técnica fui com Anabel ao encontro da 

jornalista Isabelle para ter algumas informações a respeito do jornal e da “rádio”. Segundo 

Isabelle, o jornal foi totalmente elaborado pelos adolescentes, incluindo os desenhos e a 

diagramação. O seu trabalho foi apenas algumas correções ortográficas e a reprodução, pois 

os adolescentes não poderiam ficar encarregados das fotocópias, já que não existe 

copiadora na Casa. Mas os adolescentes e ficaram responsáveis pela distribuição.  

 

Os rapazes que faziam parte do jornal, segundo ela, são escolhidos numa 

espécie de seleção entre os mais interessados, pois a procura é maior que o número de 

vagas. Os critérios de seleção se relacionam com a atividade que será desenvolvida pelos 

adolescentes tanto na rádio, como no jornal.  

 

O trabalho dos adolescentes na “rádio” vai da discussão das notícias que 

serão divulgadas à seleção musical. As notícias que são transmitidas na “rádio” são 

externas e internas, estas são colhidas pelos próprios adolescentes. 

 

Na parede da sala fica um cartaz com os programas apresentados pela rádio, 

Isabelle me explicou como funcionava cada um:  

 

1-Busca de notícias - aqui são divulgadas as notícias em relação ao dia a 

dia do adolescente no CERAD; 

2-Voz da gente - aqui é aberto um espaço para discutir com pessoas que 

fazem parte da casa, assim os adolescentes convidam o pessoal da 

administração, os ADS e os educadores; 
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3-Música - aqui as músicas são selecionadas em função do gosto do 

operador; 

4-Música variada - aqui quem escolhe as músicas são os adolescentes em 

geral, eles sugerem e as músicas são executadas; 

5-Entrevista - aqui são convidadas determinadas pessoas para responderem 

às dúvidas dos adolescentes, como por exemplo, os advogados, as 

assistentes sociais, as psicólogas, os orientadores, os pedagogos etc; 

6-ECA! - aqui são fornecidas algumas dicas com relação ao Estatuto da 

Criança e do Adolescente; 

7-Saúde - aqui as dicas são em relação a como manter a saúde; 

8-Voz do coração - este programa acontece na hora de visita, aqui o 

adolescente pode mandar uma mensagem para alguém especial; 

9-Horta - este é um horário destinado aos meninos do interior que não se 

identificavam muito com parte da programação, principalmente com as 

músicas, então eles reivindicaram um espaço, que foi denominado “hora da 

horta”. 

 

Na saída da rádio tive oportunidade de conhecer o orientador de teatro dos 

adolescentes. Como já passava das 11h30 Anabel me chamou para almoçar, mais uma vez 

ela me emprestou um garfo e dividimos a faca. O cardápio do dia era: feijão, arroz, carne, 

verdura e como sobremesa, melão. Enquanto, almoçávamos alguns adolescentes se 

dirigiram a Anabel perguntando sobre os seus relatórios.  

 

Durante o almoço um fato novo. Um dos ADS aproximou-se de nós para 

contar algo que havia ocorrido no dia anterior, com relação a Pedro Refino. Este 

adolescente começou a ficar interessado em Anabel e fez alguns comentários, ao que de 

imediato foi repreendido por aquele ADS, sendo ainda este adolescente encaminhado a 

Marcos (pelo que entendi este era o supervisor dos ADS). Ele também teve uma conversa 

com a psicóloga da equipe sobre o assunto. Anabel ficou um pouco chateada com toda 

aquela situação, apesar de saber que algumas vezes os adolescentes fazem representações 
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com as figuras femininas que trabalham no CERAD, mas isto nunca tinha acontecido com 

ela. 

 

Quando acabamos o almoço já era mais de 12h00, então pedi a Anabel que 

me mostrasse alguns relatórios dos adolescentes, em especial daqueles que tive a 

oportunidade de conhecer.  
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Capítulo V - Da teoria à prática: uma análise das medidas sócio-educativas de 

internação.  

 

 

5.1 - Reflexões iniciais. 

 

 

As visitas foram bastante proveitosas, pois foi possível conhecer o espaço da 

Casa de uma maneira muito espontânea, observar tudo, perceber os comportamentos da 

pessoas (internos, funcionários, visitantes). Em nenhum momento existiu constrangimento 

por partes dos profissionais por ter uma pessoa estranha observando e fazendo anotações 

sobre tudo que se passava naquele local. Em todas as visitas existiu pleno acesso ao local, 

todos os espaços foram conhecidos. Até as alas, local que inicialmente não poderia ser 

conhecido sem autorização, foi mostrado posteriormente com tranqüilidade. As pessoas, de 

um modo geral, foram receptivas e queriam divulgar o trabalho realizado no Espaço Novo. 

 

Algumas expectativas da pesquisa foram desfeitas logo na primeira visita, 

pois se esperava encontrar lá a Paratibe que durante muito tempo foi assunto freqüente nos 

jornais, por causa de suas constantes rebeliões. A última rebelião provocada pelos 

adolescentes, em outubro de 2000, tornou a antiga Casa inviável, surgindo a necessidade de 

ser construído um novo prédio. O antigo prédio que abrigava tanto os adolescentes em 

internamento provisório, quanto os que já estavam em medida de internamento foi 

reformado. No local funcionou até o início do ano de 2002 o internamento provisório. Os 

adolescentes que já foram sentenciados e estão cumprindo a medida de internamento ficam 

no denominado Espaço Novo, que foi construído após a rebelião 

 

Durante a pesquisa ficou claro que não era bem vinda qualquer vinculação 

do novo local com o antigo complexo de Paratibe. A realidade era outra. Os funcionários 

queriam deixar claro que não apenas o espaço físico era “novo”, mas tinham mudado, 

também, a mentalidade e a maneira de trabalhar naquele local. 
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Um fato era evidente desde da primeira visita: a medida de internação 

aplicada no Espaço Novo, diferenciava-se da prisão brasileira, não pelo fato da primeira ser 

muito boa, mas porque a segunda é realmente muito ruim. No Espaço Novo uma 

preocupação constante é com o excesso de adolescente, pois este fato poderia tornar 

inviável todo o projeto. É verdade, a Casa, na época da primeira visita, não tinha um ano de 

funcionamento e já abrigava 50% a mais de adolescentes do que deveria. Porém este índice 

comparado ao do sistema penitenciário estadual é considerado ótimo172.  

 

Finda a primeira visita uma conclusão: as prisões bem que poderiam ser 

assim.  

 

A facilidade em relação ao acesso a Paratibe que ocorreu na primeira visita, 

não aconteceu na segunda, pois nesta o acesso ao local não foi permitido. Apesar de a 

frustração imediata, o argumento da pessoa responsável pelo local era coerente173. Depois 

de o acesso à Casa ser temporariamente vetado, até que se conseguisse uma autorização por 

escrito, uma preocupação surgiu com a solicitação de um prévio “agendamento” das visitas 

ao local. Este requisito para o ingresso no local poderia acarretar a quebra de toda a 

espontaneidade da pesquisa. Uma visita não esperada, como foi a primeira, garantia a 

observação da rotina dos adolescentes na sua forma exata. 

 

A necessidade deste “agendamento” não foi apresentada no requerimento 

junto ao Presidente da FUNDAC (Fundação de Amparo à Criança e ao Adolescente), e o 

deferimento do pedido de acesso ao local foi aceito sem nenhuma restrição ou exigência. 

Isto garantiu que as demais visitas a Paratibe continuassem acontecendo sem a ciência 

prévia das pessoas que trabalham no local ou dos próprios adolescentes. 

 

 

                                                 
172 Segundo matéria veiculada no Jornal do Commercio de 14.11.2001, o déficit no sistema penitenciário do 
Estado de Pernambuco, segundo a Secretária de Justiça, é de 4.200 vagas. Só o presídio Aníbal Bruno está 
com mais de 3.000 presos quando sua capacidade é no máximo para 500 detentos. Cf. Jornal do Commercio, 
Recife, 14 nov. Cidades, p. 5.  
173 Com relação à transcrição desta ida até Paratibe, cf. o Capítulo IV do presente trabalho, no tópico “A 
segunda visita: a visita que nunca existiu”. 
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5.2 - Algumas considerações sobre os fatos ocorridos durante as visitas feitas ao 

Cento de Ressocialização de Abreu e Lima. 

 

 

A análise de alguns dos fatos presenciados durante as visitas torna-se 

imprescindível para justificar o presente tópico. No Capítulo IV há apenas o relato do que 

foi presenciado durante a pesquisa. Aqui serão destacadas algumas impressões importantes.  

 

A primeira visita serviu para o conhecimento do objeto que seria estudado: a 

medida de internação. Logo nessa visita percebeu-se que essa medida diferenciava-se em 

alguns aspectos da pena de prisão. Os trabalhos feitos pela equipe da Casa, bem como as 

atividades realizadas com alguns adolescentes, poderiam proporcionar realmente uma 

integração deles com a sociedade. O público alvo da medida aparentemente é o mesmo do 

sistema penitenciário: pessoas oriundas das camadas mais carentes da sociedade. A falta de 

escolaridade dos adolescentes é facilmente percebida, já que dos noventa adolescentes da 

Casa apenas cinco não acompanham o sistema escolar oferecido, que vai da alfabetização 

até a quinta série. Para os demais oitenta e cinco adolescentes este sistema é suficiente para 

atender as suas necessidades, ressaltando que na alfabetização se encontra a grande parte 

dos adolescentes. 

 

Na segunda visita um dos momentos que pode ser inicialmente destacado é a 

entrevista do adolescente Rufino, pois esta traz à tona várias das questões que foram objeto 

de estudo no presente trabalho. Uma delas é quando o adolescente afirma que gostaria de 

estar no Presídio Aníbal Bruno, pois os seus amigos que já tinham atingido a maioridade 

penal tinham conseguido um habeas corpus, enquanto ele ainda estava “preso”. Nas 

palavras do adolescente ficava evidente o sentimento de impunidade que ele tem com 

relação à Justiça. Segundo ele deixou claro, “a polícia prende, mas com dinheiro o 

advogado solta”. Outro fato que, segundo o adolescente, favorece o “Aníbal” é a facilidade 

da entrada de tudo que eles precisam, ou seja, drogas.  
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Um assunto também tratado por este adolescente foi as mortes dos seus 

colegas de “bandidagem”. Pedro Rufino afirma que muitos destes colegas já morreram, mas 

aparente não se assusta com isso, pois segundo ele “ainda tem muito vivo”. Esta 

proximidade com a morte parece freqüente entre os adolescentes de Paratibe. Durante as 

visitas diversas foram as histórias dos adolescentes que tiveram seus colegas assassinados. 

Uma delas foi a do pai de Paulo, que chegou a agradecer o fato de seu filho estar em 

Paratibe, caso contrário, segundo ele, “já estaria morto”, como aconteceu com vários dos 

adolescentes que andavam em sua companhia. Raoni e sua mãe também externaram esta 

mesma situação, pois no dia anterior ao da visita, este adolescente assistiu no noticiário da 

televisão ao assassinato do seu colega ocorrido em frente à sua casa174.  

 

Dessa forma, fica claro que a ineficiência do sistema punitivo formal torna o 

sistema punitivo informal muito cruel. Assim, apesar de as leis serem garantidoras do 

cidadão no que se refere a sua liberdade, limitando o poder punitivo estatal, existe uma 

prática que ignora as leis. Na realidade brasileira, a privação de liberdade por tempo 

indeterminado, a prática de tortura e a pena de morte parecem estar institucionalizadas para 

uma determinada parcela da população, incluindo as crianças e os adolescentes, 

principalmente os marginalizados, que muitas vezes não escapam desta forma de 

repressão175.  

 

O momento da visita dos familiares provoca uma intensa ansiedade nos 

adolescentes. É impressionante a maneira como eles se arrumam. É visível também a 

preocupação destes adolescentes em exibir, naquele momento, uma grande quantidade de 

objetos de grife, como: bonés, tênis, bermudas e camisas da Nike, da Seaway, da Reebok 

entre outras marcas americanas, ou com nomes em inglês. É ainda na hora da visita que os 

adolescentes aproveitam para mostrar aos seus familiares ou à namorada tudo aquilo que 

                                                 
174 Essa relação dos adolescentes com a morte é também abordada em um trabalho de campo realizado no Rio 
de Janeiro com meninos de rua. Cf. VARGAS, Ângelo Luis de Souza. Sementes da marginalidade: uma 
análise histórica e bioecológica dos meninos de rua. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 65-72. 
175Dados desta violência podem ser analisados no trabalho publicado em abril de 2001, intitulado, LIMA 
JUNIOR. Jayme Benvenuto (org.). Execuções Sumárias, Arbitrárias ou Extrajudicias: uma aproximação 
da realidade brasileira. Recife, 2001. Esse estudo analisa o quanto é violento o sistema punitivo para-estatal 
e que as execuções sumárias, arbitrárias ou extrajudiciais são uma realidade neste país. Cf. também o Capítulo 
III do presente trabalho. . 
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eles produzem durante a semana, como os objetos confeccionados nas aulas de artesanatos, 

o jornal (ou melhor, fanzine), pulseirinhas produzidas por eles ou por algum de seus 

colegas176.  

 

A fixação dos adolescentes por roupas de marca é um problema típico dos 

jovens em todas as classes sociais. O problema é mais grave em Paratibe, porque a grande 

parte dos adolescentes que estão internos são oriundos de famílias de um baixíssimo poder 

de compra. A maneira encontrada por eles para satisfazer os seus desejos de consumo é 

através dos crimes contra o patrimônio, pois dificilmente fora do “mundo do crime” os 

adolescentes conseguiriam obter estes objetos177.  

 

Outra realidade é a tristeza daqueles adolescentes que não recebem visitas, 

ou porque são do interior impossibilitando a ida dos seus familiares até Paratibe pelo alto 

custo da visita, ou pelo fato de serem adolescentes abandonados que não têm laços 

familiares. Há um adolescente que esta lá há quase três anos sem nunca ter recebido uma 

visita. É fácil perceber neste momento o semblante triste daqueles que não recebem visitas 

em comparação àqueles que estão próximos dos seus familiares.  

 

A situação dos adolescentes que não são visitados é percebida pelos demais. 

No fanzine, jornal de produção amadora produzido pelos adolescentes, um adolescente 

comentou a difícil realidade dos internos que não recebem visitas através do texto “Ver as 

visitas dos outros chegando e a sua nunca chegar”178. A falta de contato com a família é 

também um dos fatores que prejudicam o trabalho de reintegração do adolescente ao 

convívio social, pois o papel da família é imprescindível em sua formação. 

 

Uma situação que não passa desapercebida é a dos menores de rua, ou seja, 

aqueles adolescentes que não têm qualquer contato com a família, pois passaram a maior 

parte de suas vidas vivendo nas ruas. Esses meninos são inclusive discriminados pelos 

                                                 
176 Um exemplo desta situação está transcrito no Capítulo IV, no tópico “A hora da visita”. 
177 Sobre este anseio dos adolescentes para conseguir roupas de marca cf. também VARGAS, Ângelo Luis de 
Souza. Sementes da marginalidade: uma análise histórica e bioecológica dos meninos de rua. Rio de 
Janeiro: Forense, 2002, p. 57. 
178 Sobre este assunto cf. Capítulo IV, no tópico “A quarta visita: o que pensam os adolescentes”.  
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demais adolescentes, já que eles não conseguem obedecer às regras de convívio faltando, 

inclusive, as noções mínimas de higiene, como por exemplo: tomar banho, lavar as suas 

roupas, manter as celas e os espaços da Casa sempre arrumados, ter horário para as 

atividades, entre outros.  

 

A realidade desses adolescentes, denominados como “meninos de rua”, 

diferencia-se em grande parte dos demais internos na Casa que são pobres, mas têm, ou 

pelo menos em algum momento tiveram, uma identidade e um convívio social.. Segundo 

Luciano Oliveira, em trabalho realizado sobre os “meninos de rua” de Recife: “O drama 

desses meninos é ainda mais terrível porque, morando na rua já nesta idade, pode-se dizer 

que eles foram expulsos da comunidade antes mesmo de criarem para si um lugar peculiar 

no mundo; antes mesmo, finalmente, de fazerem parte da própria humanidade!”179 

 

 

5.3 - As principais infrações cometidas pelos adolescentes internados no Centro de 

Ressocialização de Abreu e Lima.  

 

Inexiste uma estatística oficial de quantos meninos estão em Paratibe e quais 

infrações foram cometidas180. A maneira encontrada para averiguar a infração que levou 

cada adolescente à medida de internação foi levantar esses dados junto a cada advogada da 

Casa. A Casa têm três equipes técnicas que são formadas por um advogado, um assistente 

social e um psicólogo. Estes profissionais são responsáveis pelo acompanhamento jurídico, 

social e psicológico dos adolescentes. Dos dados que foram conseguidos junto a cada 

advogada constava: o nome do adolescente, a data de nascimento, a infração cometida, a 

data de entrada no CENIP, a data em que ele passou para o CERAD. Todas estas 

informações foram obtidas ao longo das visitas. 

                                                 
179 OLIVEIRA, Luciano. Meninos de rua: reflexos para uma política de assistência ao mesmo tempo 
quixotesca e realista. Ciência e Trópico. Recife, v. 22, n.1, p. 49-66, jan/jun, 1994, p. 54. 
180 A falta de dados foi criticada pelo grupo de pesquisadores que levantavam dados sobre a delinqüência 
juvenil em Pernambuco: “É difícil imaginar como o Estado possa definir uma política de atendimento aos 
adolescentes infratores se lhe faltam informações tão fundamentais. A impressão que resta é que nessas águas 
se navega sem mapas e sem bússola”. Cf. MELO, Almeri Bezerra de (coord.) Relatório de Pesquisa sobre 
delinqüência juvenil na Estado de Pernambuco (1990/1999). Recife: Procuradoria Geral de Justiça, 2001, 
p. 37. 
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Os dados foram analisados quantitativamente, considerando-se o ano de 

nascimento do infrator, o tipo penal que foi cometido e o local. Aqui, por se tratar de uma 

pesquisa quantitativa, não há intenção de análises conclusivas sobre o tema, mas apenas de 

usar estes dados referentes ao Estado de Pernambuco para ampliar a discussão sobre o 

rebaixamento da menoridade penal. 

 

Esse levantamento foi feito apenas em relação aos meses de agosto e 

setembro de 2001. Não se pode deixar de mencionar que tais dados modificam-se com uma 

certa facilidade, já que, com alguma freqüência, os adolescentes que estão internados 

recebem progressão de medida e outros adolescentes estão sempre chegando. No período 

da pesquisa estavam internos na Casa aproximadamente 90 (noventa) adolescentes, sendo 

analisados os dados de 80 (oitenta) deles. 

 

Vale ressaltar também que a sentença exarada pelo juiz não define a duração 

da medida, pois de acordo com o art. 121 do Estatuto, “A medida não comporta prazo 

determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada a 

cada seis meses”. Então, levando-se em conta essa variação, pode-se perceber a partir dos 

números levantados aqui quais são os atos infracionais mais cometidos pelos adolescentes, 

bem como a faixa etária dos adolescentes à época da pesquisa. 

 

É importante esclarecer que na Casa não havia informações completas a 

respeito de cada adolescente interno. Alguns adolescentes, por terem chegado recentemente 

ao local, ainda não tinham sido devidamente registrados. Nestes casos constaram na 

pesquisa como “sem informação”. 

 

Um dado importante que foi constatado no Estado de Pernambuco, como 

nos demais Estados, é que o número de atos infracionais praticados por adolescentes 

quando comparado aos da população adulta criminosa torna-se reduzido. Para constatar este 

fato basta comparar a quantidade de adolescentes internados e de adultos no sistema 

carcerário. Em dados fornecidos pelo Ministério da Justiça, o Estado de Pernambuco tem 
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8.958 pessoas presas181, enquanto que o número de adolescentes em medida de internação é 

muito menor. Por conta desse fato ocorre uma maior celeridade processual para os atos 

infracionais do que em relação aos crimes. O rebaixamento da idade penal acarretaria 

colocar os adolescentes em um sistema penitenciário fracassado, que conta atualmente com 

um déficit de 4.613 vagas, só em Pernambuco, inserindo-os, desta forma, definitivamente 

no “mundo” do crime. 

 

Outra consideração que pode ser feita é que a maioria das infrações 

cometidas pelos adolescentes se relaciona aos crimes contra o patrimônio, que chega a 

atingir 58% dos crimes cometidos; os crimes contra a pessoa ocupam a segunda posição, 

com 18%; os crimes contra os costumes atingem 6% e os demais crimes previstos no 

Código Penal e nas leis especiais atingem um patamar de 14%, conforme o Gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Distribuição de atos infracionais cometidos por adolescentes. Centro de 

Ressocialização de Abreu e Lima, Setembro de 2001. 

58%
18%

6%

14% 4%

Contra o patrimônio Contra a pessoa Contra os costumes

outros Sem informação

 
Entre os crimes cometidos contra o patrimônio o de maior incidência é o de 

roubo, que atinge 62%, o furto vem em segundo lugar com 25% e em terceiro lugar está o  

                                                 
181 Pernambuco tem uma população carcerária de 8.958 pessoas, mas o sistema só comporta 4.445 pessoas, 
portanto, há um déficit de 4.613 vagas. Isto só tratando dos imputáveis. Sobres estes dados conferir: 
http://www.mj.gov.br/depen/sist_pe.htm#QUANTO AO DÉFICIT DE VAGAS: (dia 05/02/2202) 
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latrocínio que chega a 7% (Gráfico 2). O problema do roubo é a violência contra a pessoa, 

que é inerente a este tipo penal, enquanto que no furto não existe nenhuma espécie de 

violência contra a pessoa, o máximo que pode ocorrer é a violência contra o patrimônio.  

Gráfico 2: Distribuição de atos infracionais cometidos contra o patrimônio por 

adolescentes. Centro de Ressocialização de Abreu e Lima, Setembro de 2001. 
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O latrocínio, apesar de atingir o maior bem jurídico, que é a vida, está 

localizado entre os crimes contra o patrimônio. O resultado morte nesse crime resulta da 

violação do direito patrimonial da vítima. A incidência deste crime é estatisticamente 

pequena se comparada ao roubo ou ao furto, mas a sua incidência não deixa de ser um dado 

relevante. Como para grande parte da população esse é um crime contra a vida, ele será 

considerado em dois gráficos, no dos crimes contra o patrimônio (acima) e nos crimes 

contra a vida, conforme consta no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3: Distribuição de atos infracionais cometidos contra a vida por adolescentes. 

Centro de Ressocialização de Abreu e Lima, Setembro de 2001. 
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Em relação aos crimes contra vida propriamente dito, os adolescentes só 

cometeram o crime de homicídio, quer na sua forma tentada quer na sua forma consumada. 

Quando os dados são analisados juntamente com latrocínio, este vem em segundo lugar 

(24%), aparecendo o homicídio na sua forma tentada e consumada em primeiro lugar 

(76%). 

 

Os crimes contra a pessoa atingem apenas 18% dos atos infracionais 

praticados pelos adolescentes, aumentando-se esse número para 22%, no entanto, quando se 

coloca o latrocínio entre os crimes contra a pessoa. Constata-se, então, que mesmo 

colocando o latrocínio como crime contra a pessoa, estes crimes continuam apresentando 

uma percentagem bem inferior aos crimes cometidos contra o patrimônio. Analisando os 

crimes contra a vida juntamente com todos os crimes contra a pessoa praticados pelos 

adolescentes, é o homicídio, tanto na sua forma tentada como na consumada, o ato 

infracional de maior incidência chegando a atingir 82%, em segundo lugar está o crime de 

ameaça com 12% e por último o crime de lesão corporal com 6% (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4: Distribuição de atos infracionais cometidos contra a pessoa por 

adolescentes.Centro de Ressocialização de Abreu e Lima, Setembro de 2001. 
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Os crimes contra os costumes atingem 6% do total dos atos infracionais 

praticados pelos adolescentes. Entre esses crimes o de maior incidência é o estupro (66%), 

os demais são: atentado violento ao pudor (17%) e posse sexual mediante fraude (17%). É 

importante destacar que todos os crimes contra os costumes foram cometidos no interior, 

com exceção de um em Paulista, município da região metropolitana do Recife. Interessante 
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notar também a incidência do art. 215, posse sexual mediante fraude, que é de difícil 

tipificação entre os imputáveis.  

 

 

Gráfico 5: Distribuição de atos infracionais cometidos contra os costumes por 

adolescentes. Centro de Ressocialização de Abreu e Lima, Setembro de 2001. 
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Os demais atos infracionais cometidos pelos adolescentes que estão no 

centro de Ressocialização de Abreu e Lima são responsáveis por 14% do total de atos 

infracionais. Estas condutas estão tanto tipificadas no Código Penal como incêndio, 

formação de quadrilha, quanto nas leis penais especiais, como o porte de arma, art. 10 da 

Lei n° 9.0675/97 e o uso de entorpecentes, art. 16 da Lei n° 6.368/76. 

 

A idade dos adolescentes é outro dado importante observado na pesquisa. Na 

verdade, esses dados ficaram prejudicados, pois não foi possível saber a idade do 

adolescente no momento da prática do ato infracional. As idades que aparecem no Gráfico 

6 abaixo são as que os adolescentes tinham à época da realização da pesquisa. Por isso 

serão observados adolescentes com mais de dezoito anos, pois à época da prática da 

infração eles tinham menos de dezoito anos.  
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Gráfico 6: Distribuição da faixa etária dos adolescentes em medida de internação. 

Centro de Ressocialização de Abreu e Lima, Setembro de 2001. 
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Outro ponto ainda a ser analisado é a aplicação da medida de internamento a 

crimes como o de dano, o de lesão corporal leve e o de ameaça, pois para estes crimes, 

depois da Lei n° 9.099/95, não se admite mais a pena privativa de liberdade. Tais crimes, 

quando cometidos por adultos, seguem o rito sumaríssimo previsto na referida lei, cabendo, 

inclusive, uma conciliação entre as partes182. 

 
 

5.4. - A natureza jurídica da medida sócio-educativa de internação percebida na 

prática. 

 

 

A medida de internação, assim como as demais medidas sócio-educativas, 

não têm apenas uma função ressocializadora, pois o caráter punitivo também é peculiar a 

estas medidas. E não poderia ser diferente. O Estatuto é claro ao definir a internação, no art. 

121, como uma medida de privação de liberdade, e o Código Penal, ao tratar das espécies 

de pena, enumera primeiramente as privativas de liberdade (art. 32, do CP). Portanto, o 

Código Penal e o Estatuto apresentam como sanção máxima a privação de liberdade, só que 

o primeiro denomina esta de pena, enquanto o segundo de medida. 

 

                                                 
182 Sobre o assunto cf. o Capítulo III do presente trabalho. 
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O caráter de prisão é inerente à medida sócio-educativa de internação, pois 

estes adolescentes estão excluídos da sociedade, levando juntos uma vida fechada, 

formalmente administrada pelo Estado, ainda que esta prisão apresente uma série de 

peculiaridades que a diferencia das penas privativas de liberdade. A medida de internação 

procura oferecer aos adolescentes oportunidades, mínimas que sejam, como a de, por 

exemplo, aprender a ler. É necessário que esta medida ressocialize, ou, na maioria das 

vezes, socialize os adolescentes para que estes tenham um convívio social. É aí que esta 

medida justifica-se da maneira que é, pois atende às duas situações: a necessidade de punir 

da sociedade, que quer algum tipo de sanção para o infrator, e as condições especiais do 

adolescente que proporcionam uma melhor (res) socialização e, conseqüentemente, uma 

(re)integração social mais fácil. 

 

A maior crítica que se faz ao Estatuto é o curto tempo previsto para a 

medida de internação, pois esta só poderá durar até o máximo de três anos e não existe um 

tempo de cumprimento determinado. Já a pena privativa de liberdade, aplicada aos adultos, 

poderá privar a liberdade por até trinta anos, sendo necessário que o tempo de cumprimento 

da pena seja fixado na sentença. Vale ressaltar que dificilmente no Brasil uma pessoa 

passará trinta anos na prisão, pois com a progressão de regime, o livramento condicional, a 

remissão, a graça e o indulto, muito antes disso o criminoso estará solto. Para ressocializar 

uma pessoa, a finalidade primordial da medida sócio-educativa, três anos parece ser 

suficiente se o trabalho for encarado com seriedade. Não se pode dizer que três anos são 

três dias, na verdade são mais de mil dias sem poder sair de um lugar para o outro ou sem 

simplesmente poder telefonar ou ver alguém que não seja em dias e horários 

predeterminados. 

 

A medida sócio-educativa tenta evitar as maiores críticas que foram feitas à 

pena privativa de liberdade. Segundo Foucault: 

A prisão não pode deixar de fabricar delinqüentes. Fabrica-os pelo tipo 

de existência que faz os detentos levarem: que fiquem isolados nas celas, 

ou que lhes seja imposto um trabalho inútil, para o qual não encontrarão 
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utilidade, é de qualquer maneira não ‘pensar no homem em sociedade; é 

criar uma existência contra a natureza inútil e perigosa’183.  

Assim, a medida dura enquanto se faz necessária para o adolescente, e durante o tempo da 

medida, deve-se desenvolver as vocações do adolescente e não simplesmente impor-lhe um 

trabalho. 

 

Analisando a medida sócio-educativa na prática esta parece ter duas 

finalidades claras: a punição e o caráter ressocializador. É evidente que os adolescentes 

percebem a medida como um castigo, mas ao mesmo tempo entendem que estão tendo uma 

oportunidade para reconstruir as suas vidas. Nenhum deles está obviamente satisfeito com a 

privação de sua liberdade, mas todos eles sabem as razões que o levaram até lá e sabem 

também como podem alcançar a liberdade mais rapidamente, já que a medida não possui 

tempo de cumprimento determinado. É verdade, porém, que em alguns casos existem 

diversas dificuldades para que os juízes aceitem a progressão da medida antes dos três anos. 

 

Segundo a definição de um dos adolescentes internados no Centro de 

Ressocialização de Abreu e Lima - Paratibe sobre a sua medida de internação: “A vida aqui 

não é boa. Mas aqui eu me sinto como qualquer adolescente que quer se recuperar. Eu 

cometi um ato infracional e agora estou pagando pelo que fiz”184. A visão deste adolescente 

sobre a medida reflete realmente a natureza da medida sócio-educativa de internação vivida 

naquele local. O adolescente está lá pagando a sua dívida com o corpo social, mas em troca 

a sociedade oferece a ele a oportunidade de se recuperar. Desse modo, pode-se dizer que a 

responsabilização e a punição dos adolescentes infratores não são apenas um direito dos 

adultos e do Estado, mas sim um dever. Portanto, a responsabilização torna-se um dever do 

Estado de buscar, por intermédio da aplicação da lei, a ressocialização (ou a socialização) 

do adolescente, mas esta característica não retira da medida o seu caráter sancionador. 

 

 

 

                                                 
183 FOCAULT, Michel. Vigiar e Punir. 22. ed. Petrópolis: Vozes, 2000, p. 222. 
184 Cf. Capítulo IV do presente trabalho. 
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CONCLUSÃO 
 
 

As propostas em torno da redução da menoridade penal não podem ser 

analisadas de maneira isolada, posicionando-se, apenas, contra ou favor de tal redução. Por 

isso, o estudo da inimputabilidade penal dos menores de 18, no presente trabalho, foi feito 

juntamente com a sua conseqüente responsabilização introduzida pelo Estatuto da Criança e 

do Adolescente. 

 

O rebaixamento da idade penal é muito discutido, embora pouco se fala 

sobre a responsabilidade apresentada pelo Estatuto. Os adolescentes, entre 12 e 18 anos, são 

responsabilizados pela prática de atos descritos como crime ou contravenção através das 

medidas sócio-educativas. Tais medidas, em que pese também possuírem caráter punitivo, 

não podem ter natureza penal, como acontece na Espanha, por exemplo. 

 

O direito penal espanhol teve uma atenção especial nesse trabalho pela sua 

recente modificação que elevou a idade penal de 16 para 18 anos. Assim, a partir dos 14 

anos, os adolescentes respondem por uma lei própria, diferente do Código Penal aplicado 

aos adultos, é a Lei de Responsabilidade Penal dos Menores, que prioriza as soluções não 

repressivas de natureza educativa e sancionadora. No Brasil, há uma impossibilidade 

legislativa em denominar a responsabilidade introduzida pelo Estatuto de responsabilidade 

penal como foi feito no Direito Espanhol, pois os menores de 18 anos são penalmente 

inimputáveis, segundo o art. 228 da Constituição Federal e o art. 27 do Código Penal. 

 

A impossibilidade do rebaixamento da menoridade penal foi constatada de 

diversas maneiras, primeiramente com o status constitucional que a fixação da 

inimputabilidade penal dos menores de 18 anos adquiriu com a Constituição Federal de 

1988. A fixação da menoridade também encontra raízes nos direitos humanos sendo a 

ratificação da Convenção sobre os Direitos da Criança e dos Adolescentes um outro 

obstáculo para o rebaixamento da idade penal. Segundo essa Convenção, criança é todo ser 

humano menor de 18 anos de idade, devendo estes ter um tratamento diferenciado dos 

adultos. Outro ponto que mereceu reflexão com relação à proposta do rebaixamento da 
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menoridade foi a limitação do poder punitivo do Estado, já que o Direito Penal deve ser a 

ultima ratio do Estado. Então, já que existe uma lei própria que regulamenta o assunto de 

maneira específica, atendendo às peculiaridades necessárias à condição de adolescente, não 

deve o Direito Penal intervir nas condutas por este realizada. 

 

A responsabilidade introduzida no Ordenamento Jurídico Brasileiro com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, que adotou a doutrina da proteção integral, teve um 

importante papel na transformação do tratamento dado às crianças e aos adolescentes. As 

crianças, menores de 12 anos, não são responsáveis perante o Estatuto só podendo ser 

aplicada a estas medidas protetivas. As medidas sócio-educativas ficam resguardadas aos 

maiores de 12 anos, que já possuem capacidade jurídica para assumir a responsabilidade da 

prática de crimes ou contravenções. Estas medidas apresentam muitas semelhanças com as 

penas. 

 

Ao contrário do que pode pensar alguns estudiosos, ficou claro que não se 

deve temer as semelhanças entre as penas e as medidas sócio-educativas, de modo a querer 

demonstrar que estas não têm caráter punitivo. Outrossim, não se deve subtrair o direito de 

a sociedade punir os adolescentes que cometam condutas descritas como crimes ou 

contravenções. Com a realização da pesquisa de campo no Centro de Ressocializacao de 

Abreu e Lima evidenciou-se que as medidas sócio-educativas visam prioritariamente à 

ressocialização, mas também demonstram à sociedade e aos demais adolescentes que a 

prática de determinados atos podem gerar uma sanção, inclusive privando-os de liberdade. 

A proposta da medida sócio-educativa não é simplesmente punir, retirando do adolescente a 

liberdade, como acontece, na prática, com a pena privativa de liberdade. A proposta é outra. 

E é justamente por esse motivo que na realidade a medida sócio-educativa de internação 

diferencia-se da pena de prisão. 

 

Dessa forma, tecnicamente não se pode chamar a responsabilidade 

apresentada pelo Estatuto de responsabilidade penal juvenil, mas é inegável que o Estatuto 

apresenta uma maneira peculiar, muito semelhante ao Direito Penal, de responsabilizar os 

adolescentes. Afastada a responsabilização penal, persiste a dificuldade em definir a 
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natureza jurídica desta responsabilidade dos adolescentes em conflito com a lei penal. Esta 

é uma responsabilidade específica introduzida pelo Estatuto, uma responsabilidade 

estatutária, já que não pode ser denominada como uma responsabilização penal especial 

para os adolescentes. 
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