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A questão da redução da
maioridade penal acende o de-
bate no Congresso Nacional, di-
vide a opinião de juristas e des-
perta o interesse da população.
R ecentes pesquisas indicam que
a grande maioria dos entrevista-
dos é favorável à redução da ida-
de de 18 para 16 anos,para efeito
da responsabilização criminal
dos infratores da Lei.

H á dois aspectos a considerar.
O da admissibilidade da propos-
ta de emenda à Constituição vi-
sando alterar a redação do art.
2 2 8 da Constituição do país, e o
que se refere a questão de mérito.

T ocante à admissibilidade da
P EC, é induvidoso que a iniciati-
va legislativa não ofende cláusu-
la pétrea ou imodificável da Car-
ta P olítica. É unâ nime a opinião
de que a inimputabilidade pe-
nal não deveria estar no texto da
Constituição e sim na esfera da
lei ordinária penal.

P ois é exatamente esse um
dos argumentos que reforçam a
minha convicção: se a matéria
não deveria ser abrigada na Lei
M aior, não pode ser cláusula
pétrea.

Q uanto ao mérito, estou de-
fendendo uma solução que bus-
ca conciliar as duas correntes em
conflito. Seria o caso de prever a
imputabilidade penal para os
maiores de dezesseis e menores
de dezoito anos, porém excluin-
do-os do cumprimento da pena
em estabelecimentos prisionais.

Nessa hipótese, seriam criadas
três penas: a privativa de liber-
dade em regime domiciliar, a
prestação de serviços à comuni-
dade e a de multa. São medidas
já previstas no Estatuto da
Criança e do Adolescente ( ECA),
mas de caráter sócio-educativo e
não de pena.

Ao diferenciar a penalização
nas duas faixas etárias, a nor-
ma obedeceria ao princípio da
isonomia que prescreve trata-
mento desigual para os casos
desiguais. Com efeito estaría-
mos atendendo às duas corren-
tes antagô nicas, é dizer, os me-
nores de dezoito e os maiores de
dezesseis anos não seriam sub-
metidos ao sistema penitenciá-
rio — reconhecidamente desu-
mano e brutalizador — e tam-
pouco ficariam impunes.

A imputabilidade penal está
diretamente ligada à capacida-
de pessoal que o agente possui de
entender o caráter ilícito do fato
praticado. Não há como negar
que, nos dias atuais, os jovens
com mais de dezesseis anos pos-
suem ampla maturidade biopsí-
quica e reú nem condiçõ es inte-
lectuais para determinar a sua
conduta.

Não é por outra razão que eles
votam aos dezesseis anos e, por-
tanto, têm o poder de eleger até o
presidente da R epú blica. Casa-
dos,adquirem a capacidade civil
plena, pela emancipação legal,
mas continuam inimputáveis
penalmente.

Nenhuma Constituição brasi-
leira havia inserido no seu texto o
instituto da imputabilidade, an-
tes da de 19 88.Nos demais países,
a matéria é tratada em sede infra-
constitucional. M uitos Códigos fi-
xam o limite de dezesseis anos pa-
ra a responsabilização penal, a
exemplo do Canadá, B élgica,
H ong K ong, Israel, F ilipinas, Cin-
gapura, Á frica Ocidental F rance-
sa e alguns estados dos Estados
U nidos (Nova Y ork ,entre eles).

O Código P enal espanhol pre-
vê ( art. 8º , nº  2 ) que são isentos
de responsabilidade criminal os
menores de dezesseis anos. A le-
gislação penal italiana conside-
ra inimputáveis apenas os me-
nores de quatorze anos.

D e igual forma, o ordena-
mento jurídico alemão estabe-
lece a inimputabilidade abso-
luta para os menores de quator-
ze anos e a imputabilidade con-
dicionada à verificação da ca-
pacidade de entendimento e
autodeterminação para os
maiores de quatorze e menores
de dezoito anos.

P ois é na busca de um desenho
que se conforme à realidade so-
cial brasileira, contendo ajustes
de um lado e de outro, que estou
adotando um substitutivo que
seja capaz de responder ao desa-
fio de inibir a prática do crime
pelos menores, muita vez a servi-
ço de bandos organizados.
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A F AL Á CIA D A IM PU NID AD E
Liane Maria Mühlenberg

A discussão em torno da redu-
ção da idade penal mal toca, na
verdade, na necessidade do en-
frentamento da grave questão da
marginalidade precoce.

O ú ltimo levantamento do
D epartamento da Criança e do
Adolescente, do M inistério da
J ustiça, indica que o B rasil tem
2 0 .3 5 2  adolescentes infratores,
entre 12  e 2 0  anos, cumprindo
medidas socioeducativas. D esse
total, 7 .15 0  estão cumprindo pe-
na internados, sendo que 3 5 %
deles no estado de São P aulo.

É preciso que se diga que 9 0 %
dos crimes no B rasil são cometi-
dos por adultos e que, dos 10 %
dos crimes cometidos por jovens,
7 3 ,8%  das infraçõ es atentam
contra o patrimô nio e, destas,
5 0 %  são furtos. Somente 8,4 6%
dessas infraçõ es atentam contra
a vida. A atual população carce-
rária no B rasil é de 19 4 .0 7 4  e a
oferta oficial de vagas é de
10 7 .0 4 9 . Logo, remeter 10 %  de

jovens infratores ao falido siste-
ma penitenciário é engrossar a
lista dos que aguardam vaga, ao
mesmo tempo que os lança à de-
linqüência violenta.

Afirmar que os adolescentes
que cometem infraçõ es graves
não são punidos ou responsabi-
lizados é permitir que a mentira,
tantas vezes afirmada, transfor-
me-se em ‘‘verdade’’. P ela legisla-
ção em vigor no B rasil, desde ou-
tubro de 19 9 0  ( Estatuto da
Criança e do Adolescente — ECA)
os adolescentes que praticam
tais atos estão sujeitos a priva-
ção de liberdade, mediante a in-
ternação. A medida de interna-
ção possui duração máxima de
três anos, invariavelmente, não
estando sujeita a diminuição
por bom comportamento.E,caso
não comprovada a ressocializa-
ção do infrator, o mesmo respon-
derá por mais três anos em regi-
me de semiliberdade e, em caso
de dú vida, mais três anos em li-

berdade assistida, somando-se
nove anos de punição.

A maior evolução histórica
humana da atualidade, além da
tecnológica e científica, é a busca
da compreensão dos problemas
sociais e conseqüente interven-
ção. D as mais marcantes, lem-
bramos a Convenção Internacio-
nal dos D ireitos da Criança —
ONU , em 19 89 , que promoveu
crianças e adolescentes à condi-
ção de sujeitos portadores de di-
reitos e credores de uma política
de proteção integral. F azer cum-
prir essas condiçõ es e validar es-
se crédito,no B rasil, deve se tra-
duzir na implementação das leis
existentes, sem necessidade de
criação de novas.

A verdadeira onda da violên-
cia, na qual se inclui a crimina-
lidade juvenil, não atinge so-
mente o nosso país. Ela é conse-
qüência de uma sociedade ex-
cludente, injusta, preconceituo-
sa e incapaz de promover valores

e princípios verdadeiros. O que
temos hoje é a descrença total
dos jovens nos valores impostos
por autoridades e governos que,
de modo geral,são os primeiros a
desrespeitá-los.

Não podemos, não devemos
fazer do nosso pais um país de
presídios, hospitais e hospícios,
todos espaços destinados à doen-
ça, seja ela física, mental ou so-
cial. O adolescente pobre — pois
é basicamente dessa parcela da
população que estamos falando
— vê-se sempre na situação de
criminalizado pelo seu status
econô mico. Nega-se aos jovens
pobres os direitos constitucionais
e transformam-se questõ es so-
ciais em jurídicas. Nega-se, por
fim,que o fenô meno da violência
manifesta-se sempre que se en-
contram espaços sociais abertos
pela ausência do poder pú blico.

■ L iana M aria M ü h lenb erg  é  m ob iliz a-
dora social

É correto aplicar punição penal a jovens infratores a partir dos 16 anos?
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E m  defesa 
do com é rcio 

m ais liv re
Carlos Pio

A tentativa da Organiza-
ção Mundial do Comércio
(OMC)  e do governo dos E s-
tados U nidos de lançarem
uma nova rodada de liberali-
zação comercial foi frustra-
da. O encontro ministerial
da OMC, em S eattle, marca-
do pelos protestos de rua,
não foi capaz de promover
um acordo mínimo sobre os
temas a serem objeto de ne-
gociações nos pró ximos trê s
anos. O resultado final foi
que não se lançou a R odada
do Milê nio.

Apesar da celeuma em tor-
no da reunião de S eattle,
acredito que o assunto não
foi objeto de discussões cla-
ras a respeito da posição bra-
sileira. Afinal, a maior parte
da população brasileira ins-
truída ainda não sabe o que o
B rasil tem a ganhar (ou a per-
der)  com o aprofundamento
da liberalização comercial,
pretendida pela OMC.

O impasse ocorrido em
S eattle se deveu às pressões
feitas pelos setores menos
competitivos dos países in-
dustrializados. P ara impedir
a abertura de suas econo-
mias às importações dos paí-
ses em desenvolvimento que
ameaçam os seus rendimen-
tos, esses grupos criaram
uma série de
novos concei-
tos - como a
‘‘multifuncio-
nalidade da
agricultura’’, a
‘ ‘ c l á u s u l a
verde’’,  e a
‘ ‘ c l á u s u l a
social’’.  T ais
conceitos vi-
sam justificar
medidas pro-
tecionistas em
nome de prin-
cípios etica-
mente supe-
riores —  a de-
fesa das tradi-
ções provin-
ciais, do meio
ambiente e
das condições
dignas de trabalho para to-
dos os cidadãos.

U m dos problemas que
surgem com a introdução
desses ‘‘valores éticos’’  nas
negociações comerciais é
justamente o de perpetuar as
péssimas condições de vida e
de trabalho nos países po-
bres. Os setores mais dinâmi-
cos dessas economias são
exatamente os que expor-
tam, de modo que as restri-
ções às exportações de países
pobres acabam por inibir o
seu desenvolvimento.
U m outro efeito das restrições
sobre o bem-estar desses paí-
ses é que eles perdem a ú nica
fonte sustentá vel para honrar
os seus compromissos exter-
nos (suas dívidas) . S e não ex-
portam, não acumulam divi-
sas estrangeiras, e não conse-
guem pagar suas dívidas ex-
ternas. P erpetua-se, assim, a
situação de insolvê ncia e de
baixa credibilidade para atrair
investimentos, já  que não se
criam condições de equilíbrio
sustentá vel do balanço de pa-
gamentos.

T ais problemas, no entan-
to, não atingem todos os paí-
ses em desenvolvimento da
mesma forma. E les afetam
mais dramaticamente os po-
bres que os de renda média,
como o B rasil, já  que temos
condições estruturais muito
superiores, a começar por
uma indú stria relativamente
moderna e por garantias so-
ciais mais abrangentes.

Diante disso, qual deveria
ser a posição natural do B ra-
sil frente aos desafios provo-
cados pela introdução de no-
vos temas nas negociações
comerciais?

Acredito que é chegada a
hora de assumirmos uma po-
sição de vanguarda liberali-
zante, algo radicalmente no-

vo na histó ria de nossas par-
ticipações nas organizações
internacionais. De um lado, é
preciso brigar pela liberaliza-
ção dos setores protecionis-
tas de países como os E U A, a
U nião E uropéia e o Japão, es-
pecialmente a agricultura e
os setores industriais mais
intensivos em mão-de-obra.
E ssa foi a posição assumida
pelo I tamaraty , para a reu-
nião de S eattle, e que se con-
trapô s, corretamente, ao
conceito de multifuncionali-
dade da agricultura, criado
pelos europeus para defen-
der seus agricultores inefi-
cientes mas fortes politica-
mente.

Mas, por outro lado, é ne-
cessá rio que o B rasil assuma
posição de vanguarda na de-
fesa da clá usula verde e da
clá usula social. P recisamos
mostrar ao mundo que esta-
mos engajados numa mu-
dança substantiva da estru-
tura de emprego no país, on-
de crianças não são toleradas
em fá bricas de calçados, em
plantações de chá  e em mi-
nas de carvão. T ambém pre-
cisamos mostrar ao mundo
que não aceitamos que as
empresas, nacionais e trans-
nacionais, degradem o meio
ambiente.

O medo
que parece
impedir nos-
sas elites po-
líticas de to-
mar medidas
drá sticas co-
mo essas aca-
ba nos colo-
cando numa
posição de
f r a g i l i d a d e
i n t e r n a c i o -
nal.  S omos
f r e q ü e n t e -
mente con-
fundidos com
P a q u i s t ã o ,
China e Í ndia,
países que se
mantê m na
vanguarda do
atraso em ter-

mos de modernidade eco-
nô mica.

Ao assumir a defesa desses
novos valores, o governo bra-
sileiro estaria dando um pas-
so importante na formação
de uma verdadeira cruzada
nacional contra o trabalho
infantil, e a degradação ao
meio ambiente. Os setores
mais dinâmicos de nossa eco-
nomia passariam a se preo-
cupar com as condições ge-
rais de trabalho e proteção ao
meio-ambiente porque esta-
riam constantemente amea-
çados de sofrer fortes sanções
comerciais. P ela mesma ra-
zão, os pró prios empresá rios
nos setores exportadores pri-
mariam pela obediê ncia às
normas trabalhistas e am-
bientais. As entidades inter-
nacionais de vigilância de di-
reitos humanos e do meio-
ambiente passariam a ser
aliadas do país, identificando
setores e regiões que violas-
sem tais regras, em vez de se-
rem vistas como vilãs. 

O B rasil precisa mostrar
ao mundo que não é mais o
eterno país do futuro. P reci-
sa mostrar que as mudanças
são reais e vieram para ficar.
Q ue é diferente dos países
africanos e da maior parte
dos asiá ticos. Q ue a moder-
nidade aqui se instalou defi-
nitivamente. Q ue não temos
medo do comércio mais li-
vre, desde que isso também
implique maior acesso de
nossas exportações aos
mercados dos países indus-
trializados. E nfim, que so-
mos mais liberais do que há
dez anos, quando nos aliá -
vamos à Í ndia, em defesa de
ideologias protecionistas do
passado.

■ Carlos Pio é  cient ist a p olít ico e p ro-
f essor de Relaç õ es Int ernacionais da
U niv ersidade de B rasília

A proposta de emenda à
Constituição para submeter às
puniçõ es do Código P enal os
menores a partir dos 16 anos
despertou ácida controvérsia. O
relator da iniciativa na Comissão de

Constituição e Justiça da Câ mara,
deputado Inaldo Leitão ( P SD B -P B ),
discute o tema com a mobilizadora
social Liana M aria M ühlenberg.
Leitão é a favor da medida. Sustenta
que, nos dias atuais, os menores com

mais de 16 anos ‘‘reú nem condiçõ es
para determinar sua conduta’’.
Liana M aria condena a inovação.
Afirma que enclausurar jovens no
falido sistema penitenciário é lançá-
los à delinqüência violenta.

O B rasil pre-

cisa mostrar ao

mundo que não é

mais o eterno país

do futuro. P recisa

mostrar que as mu-

danças são reais e

vieram para ficar
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