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RESUMO 

O presente estudo tem a pretensão de trazer para a discussão acadêmica o caráter discriminatório 
e preconceituoso do Sistema Penal brasileiro e do Estatuto da Criança e do Adolescente ECA. 
Visando com isto, reexaminar o contexto no qual foram escritas e normatizadas as atuais leis de 
menoridade no Brasil. Podendo chegar, até mesmo, a uma reformulação dos ideais e regras 
impostas e celebradas pelo ECA e pelo Código Penal brasileiro. A redução da maioridade penal, 
de 18 para 16 anos, tornaria o já caótico sistema penitenciário brasileiro, em algo muito pior. A 
defesa realizada neste artigo, pelo aumento para 21 anos da inimputabilidade, tem por objetivo a 
melhora no tratamento dos delinquentes, pois visa à diminuição do tempo no qual as pessoas, 
sejam quais forem, fiquem a mercê da “Faculdade do Crime” que são os hodiernos presídios 
brasileiros. 
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ABSTRACT 

This study intends to bring to the academic discussion, the discriminatory and prejudiced character 
of the Brazilian Penal System and of the Child and Adolescent Statute ECA. Aiming with this, 
review the context in which they were written and normalized current the laws of criminal majority in 
Brazil. Reaching even to a reformulation of the ideals and rules imposed and held by ECA and the 
Brazilian Penal Code. The reduction of the age of criminal responsibility from 18 to 16, would make 
the already chaotic Brazilian penitentiary system become something much worse. The defense 
carried this article, increasing to 21 years of the nonimputability, aims to improve the treatment of 
offenders, therefore, aims to reduce the time in which people, whatever, be at the mercy of "Crime 
School" that are to today's Brazilian prisons 
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INTRODUÇÃO 
Com o advento da tecnologia do Séc. XXI a informação passou, em um 

prazo de 20 a 30 anos, de algo dominado por poucos a uma coisa trivial no dia a 

dia da vida dos brasileiros, uma TV que nos anos 1980 – 1990 do século passado 

era de rara ocorrência nos lares das famílias do Brasil, ficou ultrapassada, e de 

menor credibilidade no que diz respeito às informações de que as pessoas se 

utilizam hodiernamente, perdendo muito  espaço para a tão aclamada Internet, 

esta que por sua vez transformou o modo de vida dos anos 2000 para cá, antes 



poucas eram as pessoas informadas de tudo o que ocorria no cenário mundial, 

hoje, poucas são as pessoas que não sabem o que se passa no globo. O 

promotor de justiça do estado de São Paulo, Claudio da Silva Leiria, em entrevista 

ao Jornal do Campus da USP comenta: “O jovem de hoje tem acesso à 

informação, a direitos e a contatos sociais como nunca se viu na história da 

humanidade.”. 

 Se no passado os jovens eram protagonistas secundários na história, nos 

últimos anos estes vem ganhando um significativo espaço entre a sociedade civil, 

um dos exemplos mais recentes desta mudança na pirâmide social, foram as 

manifestações ocorridas no ano de 2013, manifestações estas que 

diferentemente de outras semelhantes, não detiveram um sistema de liderança, 

mas surgiram da própria sociedade, principalmente com os adolescentes. 

 A adolescência como é conhecida hoje, a idade intermediária entre a 

infância e idade adulta, surge no século XIX assim como Alves (2009, p. 67 - 83) 

ensina: 
(...) pois até datas posteriores, a infância era a única etapa da vida 
que se diferenciava da fase adulta, sendo exigido do indivíduo, tão 
logo deixasse de ser criança – ou até mesmo antes disso –, 
posturas e responsabilidades atribuídas a um adulto daquela 
comunidade. Somente na Revolução Industrial é que começa a 
aparecer o que atualmente se nomeia de Adolescência. Surge 
assim uma etapa intermediária entre a infância e a fase adulta, 
tratada como um período de preparação para o trabalho, em que o 
sujeito é visto como uma possibilidade de vir a ser capaz, e por 
isso mesmo é alvo de investimentos. (PSICOLOGIA POLÍTICA. 
VOL. 9. Nº 17 . PP. 67-83. JAN. - JUN. 2009). 
 

 Deixando de lado a visão histórica e partindo para a científica, o conceito 

de adolescência se resume pela explicação de KNOBEL: 
 A adolescência é verdadeira e autêntica fase evolutiva do ser 
humano e que deve ser considerada desde os vértices biológico, 
social e psicológico, aprofundando cada área para integrá-las na 
compreensão da personalidade adolescente da época atual. 
(FMRP USP 2011). 
 

 Não se pode mais aceitar a ultrapassada visão paradigmática ocorrente no 

sistema penal brasileiro, onde a simples idade cronológica de um cidadão (caráter 

Biológico) interfere de maneira direta e crucial em toda a sua consciência sobre a 

aplicação das regras que estão presentes no Direito brasileiro. Cezar Roberto 

Bitencourt tem uma explicação sobre o atual sistema:  



(...) a legislação brasileira seguiu o sistema biológico, ignorando o 
desenvolvimento mental do menor de dezoito anos, considerando-
o inimputável, independentemente de possuir a plena capacidade 
de entender a ilicitude do fato ou de determinar-se segundo esse 
entendimento, desprezando, assim, o aspecto psicológico. 
(Tratado de Direito Penal 15ª Ed. 2010). 
 

Este artigo tem a pretensão de trazer para a discussão acadêmica o 

caráter discriminatório e preconceituoso do Sistema Penal brasileiro e do Estatuto 

da Criança e do Adolescente ECA. Visando com isto, reexaminar o contexto no 

qual foram escritas e normatizadas as atuais leis de menoridade no Brasil. 

Podendo chegar, até mesmo, a uma reformulação dos ideais e regras impostas e 

celebradas pelo ECA e pelo Código Penal brasileiro. 

 

 

MENORIDADE PENAL E DISTINÇÃO SOBRE DIREITOS E DEVERES POR 
ADOLESCENTES INFRATORES 

Seria um erro considerar que, mesmo com seu caráter discriminatório e 

preconceituoso, o CP e o ECA estão completamente equivocados em relação ao 

seu entendimento e compreensão de adolescência e criminalidade na esfera da 

mesma, até por que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente foi pioneiro 

em relação à direitos humanos e dos adolescentes, porém também cairíamos no 

equívoco se constatássemos que as medidas sócio educativas propostas pelo 

Estatuto são de grande eficácia no caráter materialista dos fatos, não se pode 

deixar de lado que o Brasil, mesmo ocupando a lustrosa posição de 6ª economia 

mundial, carece de políticas públicas realmente eficientes, principalmente no que 

diz respeito à educação e segurança, destarte torna-se clara a necessidade de 

criação, não em caráter imaginário e utópico, como foi feita a legislação do ECA, 

mas com medidas que se adéquam as particularidades de um país rico 

economicamente, porém subdesenvolvido sócio politicamente. 

Para que nenhum dos erros acima mencionados ocorra, deve-se observar, 

com cautela e perícia, quais são as medidas necessárias em curto, médio e longo 

prazo como o promotor Cláudio afirma em entrevista: 
A sociedade não pode esperar décadas até que sejam 
implementadas as políticas que o pais necessita. Nesse intervalo 
– de muitas décadas – a sociedade pacata e ordeira precisa de 
proteção contra os menores delinquentes. (. Jornal do Campus 
USP, 2013). 



 
Porém, medidas drásticas, tomadas em meio ao caos que se instala nas 

ruas das grandes cidades brasileiras, precisam ser de cunho legal e 

principalmente efetivo. Um dos exemplos do desespero político para, mais do que 

solucionar o problema em si, dar uma resposta ao apelo da sociedade é a 

proposta encaminhada ao governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, 

que pretende aumentar o tempo máximo de internação, de três para oito anos, 

para os menores que cometem crimes. Propostas como essas, deixam de lado 

mais uma vez a verdadeira necessidade do sistema penal, e visa apenas colocar 

fim ao clamor popular. Segundo o promotor de justiça e professor universitário 

Thales Cezar de Oliveira, hoje há cerca de nove mil adolescentes internados com 

medidas de até três anos, que ficam de seis meses a um ano e meio no local. 

Com a pena máxima de oito anos, o tempo de permanência na Fundação 

aumentaria para três anos, o que em cinco anos geraria uma população de 27 mil 

adolescentes internados.  Transformando, o já precário sistema de reeducação 

para menores, em um novo e caótico sistema penitenciário. 

O professor universitário, mestre em antropologia social e doutor em 

ciência política Luiz Eduardo Soares, em entrevista concedida ao Jornal 

Universitário do Campus da UNICAMP defende seu ponto de vista: 
(...) hoje, está óbvio que o nosso sistema penitenciário está falido. 
Na verdade, tornou-se uma gigantesca, caríssima, irracional 
máquina de moer espíritos, escola do crime e fonte de 
ressentimentos. As penas privativas de liberdade não têm servido 
aos seus propósitos originais. Pelo contrário, além de se 
revelarem inúteis como fator de inibição da criminalidade, têm 
concorrido para seu crescimento. O que está falido não serve de 
modelo nem deve ser proposto como solução e muito menos faria 
sentido defender a ampliação de sua abrangência. Ou seja, se 
nosso sistema penitenciário é essa tragédia, é o desastre que 
todos conhecemos, em nome de quê poderia fazer qualquer 
sentido propor que, além de (des) servir ao público maior de 18 
anos, ele estendesse suas funções, ampliasse suas 
responsabilidades e passasse a se ocupar também das crianças e 
dos adolescentes? (Jornal Universitário UNICAMP,2007). 
 

Fica então, uma pergunta no ar: Qual a melhor maneira para, em curto 

prazo, solucionar os problemas sociais e penais concernentes aos menores 

infratores? 



Uma resposta que talvez pudesse servir para esta questão é realocar estes 

adolescentes nas escolas, porém estas ainda não estão prontas para recebê-los 

como afirma Aline Fávaro Dias, em seu estudo vencedor do Prêmio Crefal de 

Melhores Teses sobre Educação de Pessoas Jovens e Adultas, edição 2011:  
Eles invertem a função da escola. O aprendizado, que é 
considerado primordial para a escola, carece de sentido para eles 
por não conseguirem ver uma aplicação prática no dia a dia do 
conteúdo que aprendem, e a sociabilidade passa a ser o aspecto 
mais importante. De modo geral, as instituições de ensino 
possuem pouca informação sobre o ECA e sobre quais são as 
medidas socioeducativas previstas para um jovem que cometeu 
um ato infracional. A escola acaba vendo esses jovens como 
problemáticos e que talvez se não estivessem ali seria melhor. 
(FAPESP, 2012). 
 

Fica evidente a precariedade das escolas em relação ao acolhimento e 

socialização destes jovens, assim, não se pode colocar em prática este modelo 

de pensamento. Também não se pode deixar a situação como está atualmente, 

as medidas implementadas pelo ECA não surtem efeito na sociedade como era 

esperado por seus idealizadores, a reincidência no sistema de internação de 

adolescentes é de 30% a 50%, índices menores que o sistema penitenciário, 

porém ainda assim alarmantes.  

Segundo o Art. 228 da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, os cidadãos brasileiros menores de 18 anos completos são penalmente 

inimputáveis. Porém esta máxima jurídica foi idealizada em uma época em que os 

jovens ainda não tinham acesso aos meios de informação existentes hoje. Fica 

claro que não se pode mais aceitar esta afirmação, puramente jurídica. 

Hodiernamente a psicologia e a medicina utilizam-se de meios muito mais 

complexos para atestarem o discernimento de determinado paciente, algo que 

não foi levado em conta pela constituinte de 88. Um dos meios que a psicologia 

usa para determinar a evolução psicológica de um paciente são os testes 

idealizados por David Wechsler, denominados WISC – WAIS são testes baseados 

em perguntas lógicas e avaliações técnicas, podendo assim, com maior exatidão, 

determinarem se uma pessoa é apta ou não ao discernimento de determinadas 

regras.  

 
SOLUÇÃO PARA OS PROBLEMAS DE DELINQUÊNCIA NO BRASIL 

http://www.crefal.edu.mx/crefal2012/index.php?option=com_content&view=article&id=776:tesis-ganadoras-del-premio-crefal-a-las-mejores-tesis-en-ejpa-2011&catid=74:banner


Uma opção para o problema relativo ao preconceito e discriminação 

ocorrentes no ECA e no CP, seria a implementação de métodos semelhantes ao 

WISC – WAIS no universo penal, assim, sem atingir a constituição pode-se 

endurecer os rigores com que julgam-se os menores e maiores de 18 anos no 

Brasil, levando em conta os aspectos biológicos, sociais e psicológicos que os 

envolvem. A pergunta estabelecida neste artigo, Qual a melhor maneira para, em 

curto prazo, solucionar os problemas sociais e penais concernente aos menores 

infratores? Tem uma resposta simples e fática: o endurecimento no sistema de 

medidas sócio educativas. Porém como deverá ser realizado este enrijecimento? 

Um dos princípios seria acabar com o sistema isolado de internação de 

jovens, como por exemplo, a fundação CASA em São Paulo. Até por que o 

encarceramento não é a melhor maneira para se ressocializar uma pessoa 

corrompida pela criminalidade, de acordo o Dr. Soares, quando ele afirma: “o 

encarceramento não funciona, é contraproducente em todos os níveis.”. Muito 

menos diminuir a “maioridade penal” serviria para, realmente, solucionar a 

questão. Um dos objetivos pretendidos por este artigo é a abolição total e 

completa de qualquer sistema penitenciário, uma “pena” em si não é o melhor 

caminho para trazer uma pessoa de volta para a vida social, mas sim a formação 

de um sistema de medidas sócio educativas gerais, diferentemente das atuais 

presentes no ECA, que sejam voltadas para a completa aplicação para todos os 

cidadãos, independentemente da idade, os testes pscicológicos porém, definiriam 

medidas diferentes, para pessoas com diferentes níveis de discernimento da 

regra, de acordo com a máxima: “Tratar os iguais igualmente nas medidas de 

suas igualdades e os desiguais desigualmente, nas medidas de suas 

desigualdades”.  

Com a criação de lugares de atendimento para as pessoas julgadas e 

condenadas, realizar-se-ia a real recuperação destes cidadãos, não com medidas 

apenas de encarceramento, mas sim de uma ressocialização destas pessoas 

para a vida social, sem deixar de lado as suas famílias, transformando o sistema 

penitenciário atual, em que a preocupação é simples e totalmente voltada para o 

preso, para um sistema que abrangesse um “tratamento” para as suas famílias, 

assim como foi na reforma da psiquiatria no Brasil, onde se extinguiu os 

manicômios, pois estes não surtiam efeitos, pode-se utilizar a mesma lógica para 

embasar a abolição dos presídios atuais no Brasil, e a construção de “Casas de 



Tratamento para a Ressocialização de Delinquentes”, que nada mais seriam do 

que um lugar onde os condenados pudessem reaprender a viver em sociedade, 

com a aplicação de medidas sócio-educativas, e não apenas o encarceramento 

simples e fático dos delinquentes. Quando Mesquita (2008:3) diz: 
Com o relevante crescimento da população, a Cidade passou a se 
deparar com alguns problemas e, dentre eles, a presença dos 
loucos pelas ruas. O destino deles era a prisão ou a Santa Casa 
de Misericórdia, que era um local de amparo, de caridade, não um 
local de cura. Lá, os alienados recebiam um “tratamento” 
diferenciado dos outros internos. Os insanos ficavam amontoados 
em porões, sofrendo repressões físicas quando agitados, sem 
contar com assistência médica, expostos ao contágio por doenças 
infecciosas e subnutridos. Interessante observar que naquele 
momento, o recolhimento do louco não possuía uma atitude de 
tratamento terapêutico, mas, sim, de salvaguardar a ordem 
pública. (Trabalho apresentado, 2008). 

A diferença entre os chamados “loucos” por Mesquita, e os atuais 

“criminosos” das grandes cidades brasileiras, não é tão grande, pois, o que 

ocorreu para que a sociedade começasse a se preocupar com as pessoas 

psicologicamente perturbadas, é exatamente a mesma coisa que ocorreu no 

momento em que a sociedade civil tomou medidas para a contenção de 

criminosos, e a descrição destes “manicômios” como a Santa Casa de 

Misericórdia, é exatamente a mesma descrição das cadeias atuais. Assim, não se 

pode mais utilizar este sistema prisional como se tem hoje no Brasil, pois além de 

não cumprirem seu verdadeiro propósito (a ressocialização dos delinquentes), as 

cadeias hodiernas são uma faculdade do crime, ou seja, se uma pessoa entra em 

uma determinada prisão por ter furtado algo, ela terá contato com outras formas 

de crime muito mais graves, podendo sair de lá “formada” para cometer atos cada 

vez mais socialmente reprováveis. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma das questões principais, para a solução em curto prazo da 

delinquência, seria o aumento da idade penal de 18 para 21 anos, porém os 

jovens infratores que estiverem na faixa etária inimputável penalmente teriam que 

ser obrigados a cumprirem as medidas sócio educativas em quartéis do Exército, 

sendo os menores, subordinados ao regulamento interno militar, assim, os jovens 

infratores aprenderiam o respeito à hierarquia, disciplina, o companheirismo, entre 

outras disciplinas, teriam um lugar que em realmente pudessem ser bem 



alimentados, exercitados e ensinados, e teriam a oportunidade de seguir uma 

carreira militar no final do processo de ressocialização, além de reforçarem o 

poder militar do Brasil. As pessoas maiores de 21 anos, seriam encaminhadas as 

referidas Casas de Tratamento para a Ressocialização de Delinquentes. 

 A forma para a solução deste problema, em médio e longo prazo, seria a 

implementação de políticas públicas que realmente atendessem as necessidades 

da educação e segurança como um todo. Pois, melhor do que “salvaguardar a 

ordem pública” dos delinquentes atuais, é não ter de se preocupar com crimes, 

pois estes estariam praticamente erradicados do país com a educação 

funcionando corretamente. 
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