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Possíveis efeitos negativos em relação ao aumento do 

tempo de internação no sistema socioeducativo. 

 
Resumo 
 Com a aprovação da PEC 171 na Câmara dos Deputados, criou-se 

uma ideia que o substituto do Projeto de Lei do Senado nº 333, já aprovado 

pelo Senado, seria uma alternativa política para evitar os efeitos perversos da 

redução da maioridade penal. O custo seria o aumento do período de 

internação para adolescentes que cometerem atos infracionais equivalentes a 

crimes hediondos e adição de uma causa de aumento de pena no Decreto 

Lei 2.848/40 (Código Penal), Lei 11.343/06 e Lei 12.850/13 quando houver a 

participação de adolescente na prática de crime. 

 Entretanto, as modificações poderão ter efeitos danosos tais como a 

aceleração do abandono ao sistema socioeducativo em meio aberto, que 

deveria ser o norte de todo sistema educativo; a possibilidade de internação 

por até 08 anos dentro de um processo que juridicamente conta com menos 

garantias e recursos que os previstos na legislação penal e processual penal; 

e o aumento da população carcerária e nos Centro de Internação, que já 

funcionam muito acima da capacidade prevista. Portanto, o presente artigo 

visa jogar luz nos possíveis efeitos negativos da adoção do PLS no sistema 

socioeducativo e penal ao discutir a questão da sujeição, rótulo, 

arbitrariedade, ausência de garantias jurídicas presentes no processo de 

apuração de ato infracional e a ineficácia comprovada do enrijecimento penal 

como forma de evitar o cometimento de crimes. 

Palavras chaves: redução da maioridade; ECA; socioeducativo. 

	

Introdução 
	

No ano de aniversário de 25 anos da aprovação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), testemunhamos a volta do debate acerca 

da redução da maioridade penal através do ressurgimento da PEC 171 de 

1993 e mais 39 PECs que a ela foram apensadas por se tratar da mesma 

matéria. A proposta aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados, 
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prevê a diminuição da maioridade penal de 18 para 16 anos no caso de 

cometimento de crimes hediondos – como estupro e latrocínio – e para 

homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. Segundo pesquisa 

Datafolha (2015), 87% dos brasileiros são à favor da redução da maioridade 

penal, maior índice alcançado desde 2003. 

Como alternativa política à proposta de redução, foi encampado por 

parlamentares que são contra a redução, e até mesmo membros do Governo 

como o Ministro da Justiça, o substituto ao Projeto de Lei do Senado nº 333. 

A autoria do PLS original foi do Senador José Serra (PSDB-SP) e a autoria 

do substituto é do Sen. José Pimentel (PT-CE). O substituto, que já foi 

aprovado pelo Senado, prevê que atos infracionais equiparados a crimes 

hediondos cometidos mediante violência e grave ameaça e homicídio doloso 

serão passíveis de até dez anos de medida de internação em regime especial 

de atendimento socioeducativo. O projeto inclui a necessidade de defensor 

(público ou constituído) em todas as fases do procedimento de apuração do 

ato infracional e assegura o acesso à aprendizagem e ao trabalho para o 

adolescente privado de liberdade, que deverá ser autorizado judicialmente 

quando em regime especial de atendimento socioeducativo. 

O substituto abrange ainda outras legislações, modificando o Código 

Penal para dobrar a pena de quem cometer crimes acompanhado de menor 

de 18 anos ou induzi-lo à prática e aumenta a punição daqueles que 

corromperem ou facilitarem a corrupção de menores de 18 anos. Altera ainda 

a Lei de Drogas (11.343/2005) ao prever o aumento de pena até o dobro 

quando a prática de crimes envolver ou visar a atingir criança ou adolescente 

ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade 

de entendimento e determinação. Por fim, altera a lei que trata do Regime 

Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) para incluir a construção de 

estabelecimentos ou alas específicas do regime especial de atendimento 

socioeducativo como obra passível de ser realizada no referido regime. 

São inúmeras as hipóteses para tentar explicar os motivos dos 

parlamentares que se colocam contrários à redução da maioridade penal 

terem abraçado o PLS 333, mas no presente artigo tomaremos a questão da 

crença que tal projeto será ao mesmo tempo “menos gravoso” que a redução 

e uma alternativa de preservação do próprio ECA. Como exemplificação, 
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podemos trazer a fala da Sen.a Gleisi Hoffmann (PT-PR) ao dizer que o 

Senado precisa dar uma resposta às demandas da sociedade. Ela 

reconheceu que o tema é complexo e apontou que a “sabedoria está no 

meio” ao afirmar que "Esse projeto [PLS 333] é uma resposta à sociedade e 

uma medida de proteção a nossas crianças e adolescentes"1.  

Ocorre que tal crença é permeada pela percepção de que o 

adolescente comete muitos ilícitos penais e que o ECA é demasiadamente 

brando. Sem pretensões de esgotar o tema, o presente artigo visa 

problematizar a questão do PLS 333, seus possíveis efeitos no sistema 

socioeducativo e o significado das discussões sobre o tema dentro da 

dinâmica da Doutrina da Proteção Integral e do ECA. 

 

Redução da Maioridade e comparação com a PLS 333 
 
Primeiramente, se faz necessário uma pequena discussão acerca da 

redução da maioridade e seus efeitos. Nesse sentido, Oliveira et al (2015) 

traz que, além de não ser medida idônea para se combater a violência e 

criminalidade, a redução ainda acarretará em 05 efeitos perversos: aumento 

das mortes por acidente no trânsito; aumento da exploração sexual e 

comercial de crianças e adolescentes; elevação da exploração do trabalho 

infanto-juvenil; e aumento do consumo de álcool entre os adolescentes. 

Tais efeitos não são automáticos ou imediatos, mas com a 

modificação da ultima ratio em relação à imputabilidade penal, obviamente 

ocorrerá uma espécie de efeito cascata que atingirá outras esferas do direito. 

Não se pretende aqui adentrar especificamente nos efeitos citados, mas 

somente esclarecer que se a pessoa é imputável penalmente, ela também 

poderá ser considerada capaz para dirigir, trabalhar em condições insalubres 

e o mercado pornô será legitimado a vender legalmente - e a preço módico - 

materiais que contam com jovens de 16 e 17 anos. 

Não podemos ignorar que a quantidade de adolescentes afetados 

diretamente pelo PLS 333 é muito menor que a quantidade dos atingidos por 

																																																								
1	http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2015-07-15/senado-agrava-pena-para-menores-
infratores.html		
	
3 É a peça que dá início à fase judicial do processo de apuração do ato infracional. Equivale 
a sentença no processo penal. 
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uma eventual redução da maioridade. Na cidade de Goiânia (GOIÁS, 2015) , 

por exemplo, no ano de 2013 os atos infracionais análogos aos crimes de 

estupro, homicídio (tentado e consumado) e latrocínio representa cerca de 

3,7% do total de atos infracionais. A questão que permeia é a do abandono 

das diretrizes que guiaram a elaboração do ECA e a possibilidade do 

adolescente cumprir 10 anos de internação dentro de um procedimento muito 

mais rígido do que falado nos discursos sobre o tema. 

 
Doutrina da Situação Irregular x Doutrina da Proteção Integral 
 

Adentraremos posteriormente no procedimento de apuração do ato 

infracional, mas aqui cinge abordar as mudanças sofridas em relação ao 

tratamento jurídico dado ao adolescente.  Antes da Constituição Federal de 

1988, o que regulava a responsabilização do adolescente na legislação 

brasileira era o Código de Menores (Lei 6.697 de 10 de outubro de 1979) que 

foi elaborado tendo como norte a Doutrina da Situação Irregular. Segundo 

seu art. 2º, o Código de Menores denominava o adolescente de “menor” e 

considerava em situação irregular não só os que cometiam infrações penais, 

mas todos aqueles que eram privados de condições essenciais à sua 

subsistência, saúde e instrução obrigatória, ainda que eventualmente, em 

razão de: falta, ação ou omissão dos pais ou responsável; manifesta 

impossibilidade dos pais ou responsável para provê-las; vítima de maus 

tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou responsável; em perigo 

moral, devido a encontrar-se, de modo habitual, em ambiente contrário aos 

bons costumes ou exploração em atividade contrária aos bons costumes; 

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

responsável; com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação 

familiar ou comunitária; ou autor de infração penal. 

A Doutrina da Situação Irregular foi hegemônica no Brasil e em toda 

América Latina até a déc. 90, se revestindo de um caráter paternalista e de 

suposto “cuidado com os menores” para permitir tratamentos discricionários e 

julgamentos baseados na situação irregular. Pinheiro2 (2013), trazendo a 
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história do atendimento ao “menor” no Brasil, diz que a necessidade de 

criação de uma legislação para a institucionalização do atendimento à criança 

pobre ou abandonada se insere dentro do contexto de formação de um 

discurso moralista que visava empregar crianças em fábrica como uma 

“atitude humanitária e filantrópica”. Assim, estariam os empresários 

possibilitando uma oportunidade para que os menores pudessem sair das 

“condições precárias” que se encontravam. Paralelamente, crescia em nosso 

país a influência de uma visão higienista que propunha intervenção do 

Estado em relação às crianças e adolescentes pobres, tomadas como 

delinquentes, abandonadas, perigosas. Segundo a autora, o Código de 1979 

seguiu essa concepção: 
Em 1979, quando se comemorou o Ano Internacional da 
Criança, resultado de uma ampla mobilização internacional 
que reivindicava atenção especial aos direitos das crianças e 
dos adolescentes, o Código de Menores foi reformulado, mas 
manteve a filosofia menorista do Código de Mello Mattos 
formulado em 1927. O novo Código era respaldado na 
Política Nacional de Bem-Estar do Menor (PNBEM) e, é 
claro, representava os anseios das forças políticas que 
dirigiam o Estado naquele período. O paradigma da “situação 
irregular” garantia poder aos juízes de Menores para que 
continuassem o processo de confinamento das crianças e 
adolescentes nas instituições. (PINHEIRO, p.73, 2013) 

 

Para Mendez (2008) um dos problemas da Doutrina da Situação 

Irregular era justamente o fato de não diferenciarem as “infrações à lei penal 

(atos tipicamente antijurídicos e culpados) de outros comportamentos anti-

sociais, porém irrelevantes do ponto de vista jurídico” (MENDEZ, 2008, p. 

16). Isso possibilitou a utilização da discricionariedade no julgamento dos 

adolescentes, o que legitimou uma intervenção legal para manejo da 

população pobre e tida como potencialmente perigosa. É justamente na 

quebra dessa tradição paternalista e discricionária que se insere a 

importância da Convenção Internacional Sobre Direitos da Criança da ONU 

(CDIC) e da previsão constitucional no ordenamento jurídico brasileiro de um 

direito da criança e adolescente de acordo com a Doutrina da Proteção 

Integral.  

No âmbito internacional, os liames internacionais da Doutrina da 

Proteção Integral ao adolescente são trazidos com a CIDC, adotada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989 e 
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ratificada pelo Brasil em 24 de setembro de 1990. A importância da CIDC vai 

além de uma declaração de direitos. Em verdade, o documento serve como 

base jurídica concreta para a mudança de perspectiva proposta em relação 

ao tratamento legislativo dado ao direito da criança e adolescente. O art. 227 

da Constituição foi uma síntese admirável do anteprojeto da Convenção e o 

art. 228, que norteou a posterior elaboração do Estatuto da Criança e 

Adolescente (ECA),  teve os art. 37 e 40 da Convenção como base jurídica 

imediata, já que contemplaram a criação de um modelo jurídico-institucional 

de responsabilidade penal específico a ser aplicado aos adolescentes .  

A partir da inserção da Doutrina da Proteção Integral no ordenamento 

jurídico brasileiro, foi criado a base para a elaboração de um Código que 

tratasse especificamente do tema, superando a legislação “menorista” e que, 

em relação ao cometimento de infrações penais, respeitassem as garantias 

fundamentais dos adolescentes de serem julgados por aquilo que fizeram e 

não por aquilo que eram. Importante salientar que  

 
Si consideramos el carácter de revolución copernicana del 
cambio de paradigma de la situación irregular a la protección 
integral, sobre todo en el sentido de disminución radical de la 
discrecionalidad en la cultura y prácticas de la "protección" 
(recuérdese que la historia es muy clara en mostrar las 
peores atrocidades contra la infancia cometidas mucho más 
en nombre del amor y la protección, que en nombre explícito 
de la propia represión), es necessário admitir que el derecho 
(la Convención) ha jugado un papel decisivo en la 
objetivación de las relaciones de la infancia con los adultos y 
con el Estado (...) 
La historia y la experiencia confirman que no existe un solo 
ejemplo consistente que demuestre que la discrecionalidad 
(predominio de cualquier tipo de condición subjetiva) haya 
efetivamente funcionado (tal como debería ser, si nos 
atenemos a su discurso declarado) en beneficio de los 
sectores más débiles o vulnerables. (MENDEZ, 1999, p. 06 a 
15) 

 

Com a elaboração do ECA, as questões antes esparsas na legislação 

(como a adoção que se encontrava no Código Civil) e as questões afeitas ao 

tratamento jurídico de crianças (até 12 anos incompletos) e adolescentes (de 

12 anos completos até 18 anos incompletos) em seus mais diversos campos 

foram sistematizadas no novo Código. 

 Em relação ao cometimentos de infrações penais, em 

consonância com a política de proteção integral, foram instituídas novas 
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categorias jurídicas que seriam aplicadas a crianças e adolescentes: a lesão 

de bem jurídico proibida em lei sob ameaça de pena, chama-se ato 

infracional – e não crime; a reação oficial como consequência jurídica do ato 

infracional, chama-se medida socioeducativa – e não pena; a privação de 

liberdade do adolescente por medida sócio educativa, chama-se internação – 

e não prisão, etc.  Outra mudança é que crianças que praticassem atos 

infracionais estariam sujeitas a medidas protetivas (art.101) e os 

adolescentes a medidas socioeducativa (art.112). Para Mendez (2008) a 

elaboração do ECA trouxe uma transformação essencial no tratamento aos 

adolescentes que cometeram infrações penais (agora chamadas de atos 

infracionais) que seguia os mandamentos constitucionais e da Convenção: 
 
O conteúdo essencial dessa transformação pode ser explicado em 
poucas e simples palavras: os adolescentes deixam de ser 
responsáveis penalmente pelo que são (é bom lembrar que a 
dimensão penal da responsabilidade deve ser medida pelas 
conseqüências reais que gera e não pelo mero discurso declarado), 
para começar a sê-lo unicamente pelo que fazem e isso só quando 
esse fazer implica uma infração às normas penais. (MENDEZ, 2008 
,p.21) 

 

Com essa mudança de perspectiva, existe a necessidade de produção 

de todas as provas necessárias para o exercício de sua ampla defesa, 

mediante o contraditório, para que a imposição de uma medida 

socioeducativa venha somente caso o adolescente tenha efetivamente 

praticado um ilícito penal. 

 
Procedimento de apuração de ato infracional 
 

Primeiramente, antes de adentrar no procedimento de apuração do ato 

infracional, é importante demonstrar que a ideia de impunidade ou da 

impossibilidade de punições severas na sistemática do ECA não corresponde 

à realidade. Para se ter uma dimensão, no Estado de Goiás, de acordo como 

relatório feito pelo Conselho Nacional do Ministério Público (2013) no ano de 

2013, existem 07 unidades de internação com a capacidade máxima de 301 

vagas, mas que internavam 526 adolescentes, atuando, assim, com o 

percentual de superlotação em 174,8%, o segundo maior do País.  
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Tal situação é permitida pelo próprio procedimento de apuração do ato 

infracional, já que por vezes encontramos no ECA instrumentos que 

permitem uma punição maior, mais rápida e com menos garantias que a 

própria esfera penal. Incialmente destacamos a possibilidade de oferecimento 

da representação3 pelo Ministério Público sem a necessidade de prova pré-

constituída de autoria e materialidade: 

 
O legislador não previu a possibilidade de retorno dos autos 
à Polícia para diligências complementares, uma vez que, 
como visto, houve dispensa de sindicância ou inquérito 
policial, sendo certo, ademais, que a representação pode ser 
oferecida independentemente de prova pré-constituída da 
autoria e materialidade (art. 182, § 2º), devendo o fato ser 
apurado no curso da instrução judicial. (MACIEL, 2013, p. 
1589) 

 

Essa possibilidade é trazida porque, segundo os autores defensores 

da sistemática atual, o que rege o procedimento de apuração do ato 

infracional é o Princípio da Celeridade: 
Na justiça da infância e da juventude o tempo, a resposta 
rápida às necessidades socioeducativas, se constitui em 
fator fundamentalmente associado às possibilidades de 
recuperação de um adolescente em conflito com a Lei. [...] A 
Convenção das Nações Unidas já afirma a necessidade da 
urgência em sede de Justiça de Infância e Juventude, em 
particular na questão infracional (v.g., art. 40), partindo do 
pressuposto que o processo educativo do jovem supõe 
presteza e imediatidade. (SARAIVA, 2002, p. 87) 

 

Ocorre que, como já foi explicitado no tópico anterior, a Doutrina da 

Proteção Integral e a CIDC em nada tem relação com a celeridade do 

procedimento de apuração do ato infracional, mas com a obrigatoriedade de 

tomar o adolescente como sujeito de direito. Essa celeridade no julgamento 

vai de encontro ao respeito à ampla defesa e possibilita procedimentos 

discricionários e prejudiciais ao adolescente, como se verá adiante. 

Como primeira discrepância dentro do procedimento, temos que a 

defesa prévia somente será apresentada no prazo de três dias após a 

realização da primeira audiência (audiência de apresentação), tendo o 

																																																								
3 É a peça que dá início à fase judicial do processo de apuração do ato infracional. Equivale 
a sentença no processo penal. 
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adolescente e a família já sido ouvidos em sede ministerial na oitiva informal4 

e na primeira audiência em sede judicial. Ou seja, há a inversão do 

procedimento penal, em que primeiramente apresenta-se a resposta à 

acusação (com a possibilidade de absolvição sumária) e o interrogatório 

ocorre somente após os depoimentos, salvo no procedimento previsto na Lei 

de Drogas. 

Esse procedimento cria graves consequências no instituto da 

Remissão (artigos 126 ao 128 do ECA). Tal instituto consiste na proposta de 

extinção ou suspensão do processo antes da sentença, mas com a 

possibilidade de aplicação de medida socioeducativa diferente de internação 

ou semiliberdade. A Remissão poderá ser proposta pelo Ministério Público 

antes de iniciado o processo ou pelo juiz após o início do processo. Ocorre 

que antes da fase judicial o ECA não prevê a necessidade de participação do 

advogado nos atos, o que leva à situação fática de possibilidade de punição 

sem defesa, onde o Ministério Público propõe e o juiz homologa.  
A questão da Remissão não afetará a internação, que só poderá ser 

imposta com o procedimento de apuração do ato infracional. Entretanto, 

temos latente o desinteresse em se utilizar as garantias processuais e 

constitucionais dentro do procedimento do ECA. Não existe uma “tradição” de 

interpor recurso em favor do adolescente, o que vulnera sobremaneira suas 

garantias e deixa abertura para a discricionariedade que a Doutrina da 

Proteção Integral visa combater. Em consulta à jurisprudência do TJ-GO 

foram encontrados somente 301 recursos desde 1994. Ocorre que no Estado 

de Goiás, de acordo como relatório feito pelo Conselho Nacional do Ministério 

Público (2013) no ano de 2013, existiam 07 unidades de internação com a 

capacidade máxima de 301 vagas, mas que internavam 526 adolescentes, 

atuando, assim, com o percentual de superlotação em 174,8%, o segundo 

maior do País. Em nova pesquisa na jurisprudência do TJ-GO a palavra 

																																																								
4	Art.	179	do	ECA:	Apresentado	o	adolescente,	o	representante	do	Ministério	Público,	no	mesmo	
dia	 e	 à	 vista	 do	 auto	 de	 apreensão,	 boletim	 de	 ocorrência	 ou	 relatório	 policial,	 devidamente	
autuados	 pelo	 cartório	 judicial	 e	 com	 informação	 sobre	 os	 antecedentes	 do	 adolescente,	
procederá	 imediata	 e	 informalmente	 à	 sua	 oitiva	 e,	 em	 sendo	 possível,	 de	 seus	 pais	 ou	
responsável,	vítima	e	testemunhas.	
Parágrafo	único.	Em	caso	de	não	apresentação,	o	representante	do	Ministério	Público	notificará	
os	 pais	 ou	 responsável	 para	 apresentação	 do	 adolescente,	 podendo	 requisitar	 o	 concurso	 das	
polícias	civil	e	militar.	
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“menor infrator” aparece 237 vezes; a palavra “adolescente infrator” aparece 

52 vezes; e a palavra “adolescente em conflito com a lei” aparece 3 vezes. 

Portanto, ante o que foi explicado, a possibilidade de aumento para até 

10 anos o período de internação dentro da sistemática que temos hoje 

poderá ter efeitos terríveis justamente naqueles adolescentes que mais 

precisam de proteção. Isso porque ao passo do existente desinteresse 

jurídico em se utilizar das garantias previstas, existem também 

procedimentos que permitem a discricionariedade.  

 
Criminalidade e adolescência.  
Já é notório que a participação de adolescentes no cometimento de 

atos infracionais não é o problema da criminalidade contemporânea. A Nota 

Técnica elaborada pelo NECRIVI (GOIÁS, 2015) é importante para 

“desmistificar” alguns aspectos da percepção sobre adolescência e 

criminalidade ao apresentar três achados em relação a situação real vivida 

pelas crianças e adolescentes no Estado de Goiás. A primeira é que esse 

grupo etário é vítima e não agente da violência criminalizada (homicídios), 

pois Goiânia mata mais adolescentes do que São Paulo e Rio de Janeiro. 

Outro aspecto é que os atos infracionais praticados por esses jovens são 

majoritariamente pequenos delitos contra patrimônio e não contra a vida. E, 

por fim, o perfil socioeconômico das crianças e adolescentes que estão 

cumprindo medidas socioeducativas sempre aponta para o mesmo segmento 

social: não-branco, de baixa renda, excluído do sistema de ensino e sem 

acesso a cursos profissionalizantes. Mas para analisar as possíveis 

consequências do aumento vertiginoso do tempo de internação, é necessário 

abordar também os aspectos que permeiam a associação da adolescência e 

criminalidade e suas consequências no debate que ignora o ECA e a 

Doutrina da Proteção Integral.  

A construção da categoria adolescente remonta à emergência e à 

consolidação da sociedade moderna em meados do séc. XVIII, no mundo 

europeu ocidental. Adorno (1999) traz que a emergência da adolescência 

resulta em complexos processos de mudanças sociais. Em parte essas 

mudanças são motivadas pela nova forma de inserção dos membros da 

família no trabalho, o que gerou mudanças na estrutura e organização da 
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família enquanto entidade civil; se deve também à progressiva 

universalização do acesso à escola básica, que levou à criação de novos 

padrões de necessidades especiais; por fim ao acentuado desenvolvimento 

do individualismo filosófico, político religioso exerceu forte influência na 

consolidação da categoria adolescência. Esse conjunto de mudanças, no fim 

da primeira metade do séc. XIX, acabou promovendo o isolamento da família 

e a diferenciação dos indivíduos em suas esferas íntimas, domésticas, 

privada e pública, repercutindo na proximidade e na formalidade das relações 

intrafamiliares. 

Ainda segundo o autor, é nesse contexto que a adolescência passa a 

ser visto como um problema e como fonte de preocupações e inquietações 

sociais. Ao mesmo tempo em que passa a ter atenção especializada (como a 

regulação das horas de trabalho ou programas próprios de lazer), passa 

também a adquirir maior autonomia. E essa autonomia é vista como fonte de 

riscos. 

Pinheiro (2013), trazendo a história do atendimento ao “menor” no 

Brasil, diz que a necessidade de criação de uma legislação para a 

institucionalização do atendimento à criança pobre ou abandonada surgiu 

dentro do contexto de formação de um discurso moralista que visava 

empregar crianças em fábrica como uma “atitude humanitária e filantrópica”, 

dando a elas oportunidade de sair das “condições precárias” que se 

encontravam. Paralelamente, crescia em nosso país a influência de uma 

visão higienista que propunha intervenção do Estado em relação às crianças 

e adolescentes pobres, tomadas como delinquentes, abandonadas, 

perigosas. Tal discurso baseava-se em estratégias de controle da raça e da 

ordem.  
Vicente Faleiros (2009) ressalta a influência dos higienistas na 
criação da Seção de Higiene Infantil do Departamento Nacional de 
Saúde Pública e a influência dos juristas, em sua maioria juízes e 
advogados, na criação do Juizado de Menores. O autor cita o 
jurista Lemos Britto como um árduo defensor das instituições 
especiais de correção e de uma legislação especial e de tribunais 
para menores. Para Vicente Faleiros (2009), entre 1920 e 1926, 
principalmente no governo Arthur Bernardes – considerado como o 
presidente da criança por Mello Mattos, primeiro juiz de Menores do 
Brasil -, foram articuladas e implantadas instituições dessa 
natureza. Estava em curso uma nova visão de Estado, voltada para 
raça e ordem. Essencialmente moralistas, juristas e higienistas 
acreditavam que as leis e as instituições de atendimento à criança 
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deveriam servir para proteger a sociedade contra a formação e o 
desenvolvimento das chamadas classes perigosas. (PINHEIRO, 
p.67, 2013). 
 

Então, ao longo do séc. XX, com o intuito de “salvar a infância 

brasileira” houve a constituição de um aparato judicial e Estatal para 

identificação e manejo desses jovens. Nesse contexto, Mello de Matos criou 

o primeiro Código de Menores e o primeiro Juízo de Menores na cidade do 

Rio de Janeiro, ambos no ano de 1927. A estruturação idealizada por Mello 

de Matos se manteria no atendimento à criança e adolescente, mesmo 

depois da revogação do Código de 1927 
O juízo tinha diversas funções relativas à vigilância, 
regulamentação e intervenção direta sobre esse segmento da 
população, mas foi a internação de menores abandonados e 
delinquentes que atraiu a atenção da imprensa carioca, 
desembocando na publicação de várias matérias em sua defesa, o 
que provavelmente contribuiu para a divulgação do modelo... A 
partir do Juizado, ficou institucionalizado o modelo de classificação 
e intervenção sobre o menor. Para Irene Rizzini (2004), essa foi 
uma herança da ação policial, que por meio das delegacias 
identificava, encaminhava, transferia e desligava das instituições 
aqueles designados como menores. Os juizados, então, 
aprimoraram o modelo, construindo e reformando estabelecimentos 
de internação. A instalação das colônias correcionais para adultos 
e menores no início do século foi posteriormente seguida de ações 
que tentaram renunciar ao caráter policialesco entranhado na 
assistência e que levou à criação de escolas de reforma especiais 
para menores. A escola de reforma é uma invenção desse período 
e possivelmente foi inspirada nas tendências assumidas pela 
justiça de menores nos países ocidentais. Fundamentadas pelas 
ideias de recuperação do chamado menor delinquente, tais 
instituições passaram a integrar as políticas de segurança e 
assistência dos Estados nacionais. (PINHEIRO, p.67, 2013) 

 

A partir de então, todas as políticas públicas baseavam-se no 

desenvolvido pelo primeiro Código de Menores e sua forte influência 

reformista e higienista de intervenção em certas camadas da população. No 

ano de 1979 houve a criação do último Código de Menores, mas que 

mantinham a ideia contida no Código de 1927. 

Ocorre que a predominância de uma prática intervencionista e 

discricionária institucionalizada dentro do ordenamento jurídico e na práxis do 

judiciário se deu de 1919 até 1990. Mendez (2008) assevera que dentro de 

uma sociedade em que predomina a prática baseada na doutrina da situação 

irregular, não se distinguem as infrações à lei penal (atos tipicamente 

antijurídicos e culpados) de outros comportamentos antissociais, porém 
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irrelevantes do ponto de vista jurídico. Para o autor, o ECA teve um papel 

fundamental nessa transição ao estabelecer exatamente a dimensão daquilo 

que deve ser considerado ilícito e para que o tratamento dado ao adolescente 

seja adequado segundo as garantias constitucionais e da CIDC.  

Entretanto, como foi abordado anteriormente, ainda vemos que as 

velhas práticas discricionárias e de ausência de ampla defesa em relação ao 

tratamento jurídico do adolescente não foram abandonadas. O ECA 

representou um avanço na questão, tanto que influenciou toda América 

Latina, mas o tema foi colocado à margem após sua aprovação. Aliás, o 

abandono do tema levou ao consequente  abandono da crítica em relação ao 

que foi produzido, impedindo melhorias nas normas de acordo com os 

princípios que nortearam a elaboração do ECA.  

A própria Constituição Federal em seu art. 227, §3º, inc. V diz que a 

privação de liberdade deverá ser guiada pelos princípio da excepcionalidade, 

breviedade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

Disso, retira-se que todo o sistema socioeducativo deverá ser guiado pelas 

medidas em meio aberto e não pela internação. Entretanto, o que acontece 

inclusive com o previsto no PLS 333 é justamente a distorção que guia a 

própria proposta de redução da maioridade, qual seja o abandono do ECA e 

dos mandamentos constitucionais.  

 
Conclusão 

Ainda que brevemente, procuramos problematizar a “escolha política” 

do aumento do tempo de internação como um caminho para “preservar o 

ECA e a maioridade” é mais um exemplo claro do abandono da matéria. Ante 

o que foi explicado, optaram os defensores da PLS 333 pelo enrijecimento de 

leis penais e das medidas socioeducativas – que acarretará em mais 

encarceramentos de adolescentes e adultos – ao invés de trazer visibilidade 

ao próprio ECA (e seus problemas), aos mandamentos constitucionais e as 

dificuldades presentes na execução do sistema socioeducativo.  

Assim, contrários e favoráveis à redução disputam a questão e 

novamente deixam o ECA à margem do debate, se utilizando da falácia de 

que o ECA é brando para focarem na questão do enrijecimento. Mas 
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esquecem das discricionariedades presentes no procedimento, na ausência 

de garantias do adolescentes e, sobretudo, ignoram o fato de que a aplicação 

de medidas devem ser guiadas a partir de sua execução em meio aberto, já 

que a internação é medida de exceção. Esquecem também que o índice de 

reincidência no sistema socioeducativo – em que a maior parte das medidas 

socioeducativas são cumpridas em meio aberto - é de cerca de 35%. Isso 

apesar do fato de que, na cidade de Goiânia, 69.8% dos adolescentes que 

cumprem medida socioeducativa em meio aberto estejam fora da escola, 

94% fora do mercado de trabalho, 94,9% fora de cursos profissionalizantes e 

as instituições religiosos abriguem mais adolescentes em cumprimento de 

medidas que as escolas estaduais e municipais (GOIÁS, 2015).  

 
 
Bibliografia 

 

ADORNO, Sérgio. LIMA, Renato Sérgio de & BORDINI, Eliana B. T.. O adolescente 
na criminalidade urbana em São Paulo – Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria 
de Estado dos Direitos Humanos, 1999 0 77 p.:il. 
 
BRASIL. Constituição (1988). Texto Constitucional de 5 de outubro de 1988, com as 
alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais nº 1/92 a nº 28/2000 e 
Emendas Constitucionais de Revisão nº 1 a nº 6/94. Brasília: Senado Federal, 
Subsecretaria de Edições Técnicas, 2000 
 
BRASIL. Lei. 8.069, de 13 de Julho de 1990. Estatuto da criança e do adolescente. 
Brasília: CONANDA, 1990. 
 
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Relatório da Infância e 
Juventude – Resolução nº 67/2011: Um olhar mais atento às unidades de internação 
e semiliberdade para adolescentes. Brasília: Conselho Nacional do Ministério 
Público, 2013. 
 
DATAFOLHA. Maioridade Penal. Disponível em: 
<http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2013/04/1264396-93 defendem-
reducao-da-maioridade-penal.shtml>. Acesso em: 10 janeiro 2015. 
 
GOIÁS. Núcleo de Estudos Sobre Criminalidade e Violência. Universidade Federal 
de Goiás. NOTA TÉCNICA: ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI EM 
GOIÁS: atos infracionais, vitimização e perfil socioeconômico.. Goiânia: Ufg, 2015. 
Disponível em: <https://necrivi.cienciassociais.ufg.br/n/81797-nota-tecnica-



	 16	

adolescentes-em-conflito-com-a-lei-em-goias-atos-infracionais-vitimizacao-e-perfil-
socioeconomico>. Acesso em: 10 out. 2015. 
 
MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade. “Curso de Direito da Criança e do 
Adolescente - Aspectos Teóricos e Práticos - 6ª Ed. 2013.” iBooks. 
https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewBook?id=922FC5427CF6
AEA06A7E53AE61C37103 

 
MENDEZ, Emílio Garcia. A dimensão política da responsabilidade penal dos 
adolescentes na América Latina: notas para a construção de uma modesta utopia. 
Educação & Realidade, Porto Alegre, UFRGS/Faculdade de Educação, v. 33. N. 2, 
p. 15-36, 2008. 

 
____________________. Infancia, ley y democracia: una cuestion de justicia. in 
BELOFF, Mary. Los sistemas de responsabilidad penal juvenil en América Latina. In: 
MÉNDEZ, Emilio García; BELOFF, Mary. (Orgs.). Infancia, Ley y Democracia en 
América Latina. Bogotá-Buenos Aires: Temis-Depalma, 1999. 
 
OLIVEIRA, Dijaci David de et al. Efeitos perversos da redução da maioridade penal. 
Congresso em Foco. Brasília, p. 1-10. 14 abr. 2015. Disponível em: 
<http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/outros-destaques/efeitos-perversos-da-
reducao-da-maioridade-penal/>. Acesso em: 10 out. 2015. 
 
PINHEIRO, Veralúcia. A política social como estratégia do Estado no enfrentamento 
da violência juvenil. In: Adolescência. Temores e Saberes de uma Sociedade de 
Conflito. Cânone Editorial. Goiânia, 2013. 
 
SARAIVA, João Batista Costa. Direito penal juvenil - adolescente e ato infracional - 
garantias processuais e medidas socioeducativas. 2. ed. rev. e ampl. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2002, p. 87. 
 
UNICEF BRASIL. Convenção sobre os Direitos da Criança. Disponível em: 
www.unicef.org.br Acessado em: 10/10/2015. 


