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RESUMO

Constata a existência de uma onda de violência, em escala progressiva, onde muitas
vezes a culpa é atribuída ao menor infrator. Analisa a eficácia da redução da idade da
imputabilidade penal conforme exposto nas propostas em tramitação no Congresso Nacional
como forma de combater a sensação de insegurança pública em face de atos infracionais
praticados por menores. Aborda os documentos internacionais que inspiraram o legislador
brasileiro a voltar-se para a situação do menor e sua necessidade de proteção, aprofundandose no estudo da lei brasileira em vigor, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
específica sobre o menor, no que tange às medidas coercitivas estabelecidas no mesmo
enfatizando o seu caráter pedagógico e retributivo, embora de cunho ressocializante.
Correlaciona o artigo 227 da CF, que trata dos direitos básicos de que devem gozar os
menores de idade, com as medidas preventivas elencadas no mesmo Estatuto Menoril. Traz a
opinião dos que se colocam terminantemente contrários à redução da idade penal e também
dos favoráveis onde se constata que, ao contrário do que parece, nestes não se insere apenas a
sociedade leiga. Busca distinguir dentre os conceitos de impunidade e inimputabilidade aquilo
que verdadeiramente está consubstanciado como preceito a ser seguido em nossa sociedade,
desconstituindo o mito atrelado ao pensamento de muitos dos que se posicionam a favor de
medidas coercitivas de caráter mais drástico endereçadas ao menor infrator. Traça um
estereótipo do menor infrator e do problema social brasileiro que alcança a maior parcela de
infratores, os quais, não vislumbrando chances reais de progredir na vida por meios idôneos,
acabam às margens de crimes como roubo, prostituição, latrocínio e do tráfico de drogas. Por
fim, busca destacar o ECA no que tange às medidas

protetivas e sócio-educativas

direcionadas aos menores para que, ao menos, antes de se clamar por sua alteração, o que
ensejaria uma mudança na própria Constituição, tenha-se uma visão mais completa do que de

fato existe naquele documento, para permitir uma discussão sobre tão complexo assunto com
conhecimento de causa.
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