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Ultimamente a opinião pública mundial tem ficado muito preocupada e até chocada com 
os últimos acontecimentos como a tragédia ocorrida nos Estados Unidos há algumas 
semanas provocada por dois meninos de 11 e 13 anos, que armados com rifles abriram 
fogo contra colegas e professores, matando várias crianças e uma professora da escola 
onde estudavam. A esse caso chocante juntam-se vários outros que fazem com que o 
cidadão comum se sinta ameaçado e faça coro à opinião de que a violência infanto-
juvenil tem aumentado consideravelmente nos últimos tempos, sendo que todos tentam 
descobrir uma causa sem observar que todos são diretamente responsáveis pela 
violência infanto-juvenil, na medida que expõem crianças à violência e à agressão e não 
sabem lidar com a agressividade infanto-juvenil que é canalizada para a violência pura e 
simples. 
No Brasil, casos como o assassinato do índio Gaudino da tribo Pataxó, em Brasília, com 
a participação de um adolescente, e em Belém as cenas de violência e homicídios 
praticados por guangues de rua, que na maioria dos casos são comandadas por adultos, 
trazem sempre de volta a discussão sobre a mudança do art. 228 da Constituição Federal 
com a redução da imputabilidade penal pra dezesseis anos. 
Sabe-se que a família é fundamental para o desenvolvimento da criança. Recebendo 
influências e valores da sociedade da qual faz parte, a família repassa essas influências e 
valores aos filhos; tem sido assim desde o início dos tempos. O problema atual é que a 
família não consegue filtrar as influências e valores negativos em face do bombardeio 
de informações a que as crianças são submetidas. Na verdade, com o advento da 
televisão, do satélite e principalmente da internet, o mundo ficou tão pequeno que cabe 
numa telinha de vinte polegadas.  
O avanço tecnológico, que permite o acesso a informações e notícias de forma 
instantânea, provocou muitas mudanças na família e os pais não sabem lidar com a 
agressividade dos filhos, nem consegue lhes impor limites. 
Felizmente os casos de homicídios praticados por adolescentes são muito reduzidos se 
forem comparados com estatística de crimes cometidos por adultos, entretanto, a 
erupção da violência infanto-juvenil, vez por outra, provoca nos arautos da hipocrisia, 
que só conseguem ver o caminho fácil de combater os efeitos sem atacar as causas, 
arroubos de donos da verdade que vêem a solução do problema simplesmente através da 
redução da imputabilidade penal para dezesseis anos. Os defensores dessa idéia vão 
mais além e elegem o Estatuto da Criança e do Adolescente como o grande culpado pela 
impunidade neste país. 
A idéia da redução da imputabilidade não resiste a argumentos sólidos, pois se baseia 
em falácias cultivadas por pessoas que se aproveitam do clamor popular, quando ocorre 
um ato isolado de violência infanto-juvenil, para fazer valer suas idéias que se assentam 
principalmente no emocionalismo. 
 O principal argumento de sustentação para redução da imputabilidade é também o de 
maior apelo popular, pois provoca na população o sentimento de que o Estatuto colocou 
crianças e adolescentes autores de atos infracionais sob um manto de impunidade. Ora, 
tal argumento é totalmente irracional, pois a Lei nº 8.069/90, apenas assegurou aos 
adolescentes os direitos e garantias individuais e processuais consagrados aos adultos 
pela Constituição Federal desde 1940. 



O Estatuto assegurou ao adolescente o direito de não ser preso simplesmente por ser 
pobre, o direito ao pleno conhecimento da imputação que lhe está sendo feita, direito à 
presunção de inocência, direito à defesa técnica por advogado, ou seja, nada de novo foi 
inventado.    
A Lei nº 8.069/90-ECA, longe de representar impunidade a adolescentes infratores, 
aponta fórmulas, instrumentos e soluções para enfrentar a criminalidade infanto-juvenil, 
responsabilizando o adolescente com uma justiça ágil e um leque eficaz de medidas 
sócio-educativas. Para que se tenha uma idéia da eficácia do Estatuto pode-se comparar 
os resultados de crimes onde ocorre concurso de agentes com um adolescente 
envolvido, na absoluta maioria dos casos o adolescente é julgado pela Vara da Infância 
e Juventude e se considerado culpado lhe é aplicada uma medida sócio-educativa que é 
efetivamente cumprida; enquanto os adultos envolvidos no mesmo crime, na maioria 
das vezes, sequer foram ouvidos em audiência de qualificação e interrogatório. Se há 
impunidade com certeza não é do adolescente e muito menos promovida pelo Estatuto. 
  Portanto, não existe fórmula para conter a violência em geral e em especial a violência 
infanto-juvenil, mas qualquer esforço neste sentido tem indubitavelmente que passar por 
um trabalho envolvendo o fortalecimento dos laços familiares, com os pais assumindo 
seu papel de líderes e guias dos filhos, sem se eximir de suas responsabilidades de 
impor limites, pois a partir do momento em que os pais reassumirem sua tarefa de impor 
disciplina e voltarem a educar sem medo de ser autoritários, certamente tragédias como 
a que ocorreu nos Estados Unidos e as cenas de violência que ocorrem no Brasil, 
tenderão a desaparecer, desaparecendo também a estapafúrdia idéia de redução da 
imputabilidade penal para dezesseis anos. 
 Belém, 24 de Abril de 1998. 
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