
SUMÁRIO 

Nota introdutória ... ........ ... .. ...... .................................................. XI 


INTRODUÇÃO 

1" - O Adolescente - pasmem - é Sujeito................................... XIX 


2" - A Autonomia do Direito Infracional.. ....... .. ........ ......... ........ XXVII 


3° - Doutrina da Proteção Integra l: Ainda...... ........ ................ .... XXIX 


4° - Direito Penal Juvenil! Não, obrigado .. .......... .. .... .......... ....... XXXIII 


5° - Movimento Anti te rror e a Democracia.... .. .......... ........ ........ XLIII 


CAPÍTULO! 
Condicionantes: Neoliberalismo Criminologia, Mídia e Medo 

1°- Condicionante Neoliberal ...... .. ............................................ 1 


2° - Condicionante Criminológico: Ainda a Escola Positiva....... 10 


3° - Criminologia Crítica e Ato Infracional.... .. ........... ........... .... . 18 


4° - Mídia e o Produto Crime .......... .... .. ............ .. .. ............ ...... .. .. 29 

5° - A 'Cultura do Medo': quanto mais terror melhor ................ 36 


CAPÍTU OI! 
Psicanálise e sua articulação com o Direito Infracional 

1° - Dialogando com a Psicanálise...... ............ .. .. ...... ................... 47 


2° - O retorno a Freud: Totem e Tabu e o Incesto como Lei Bási

ca ........................ .. ................. .. ... ............. ...................... .... .... 
 54 


3" - Complexo de Édipo e Hamlet.................. ........ ..................... 
 60 


4° - Lacan e o significante Nome-do-Pai..................................... 
 74 


5° - Lacan e o Estádio do Espelho .................. ...... .. ................ ..... 79 


6° - O Sujeito do Direito e o Cumpra! Ou: O Superego obriga: 


Goza! É seu papel.............................................. .. .................. 
 83 


7° - Legendre e o 'Amor do Censor' ............................................ 91 


VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULom 5" - Sistemas: Acusatório ven 

o Sujeito Adolescente e o Ato Infracional Natural ... .. .. .. .. ................. . 


6° - A foraclusão do Juiz Inqui 
1ú - Laço Social, Limites e Relações de Violência ..... ....... ........ . .. 99 7u - necessária manife . ração da 

2" - As Adolescências II
... ... " ............... .. .. . .. ...... .. .. .. ... ............ .. ...... . 110 cio nadas à representação. 
3" - As Famílias em Discussão ............ .... .. ...... .. ... .... .. .. ....... .. .... .. . 116 
 8" - Princípio da Suficiente Ad· 
4" - O Ato Infracional pode ser um sintoma ...... .. .... .. ...... .. .... .. ... 135 to (Carcova) ........ .. .......... . 
5° - Encadeando Significantes para Depois, com Melman e 9" - Fundamento Agnóstico d, 


Lebrun .......... .................. ... ... .. .. ... ......... .. ""'"''''''''''''''' ' '''''''' 139 

lO" - Medidas Socioeducativa~ 

CAPiwLOIV 11° - Garantismo e Decisão: o 

Hermenêutica e Decisão 12° - Execução da MeJida Soe 
Brother .. .. ...................... . 


I" - Decisão e a Verdade Revelada .. .......................... .. ...... ....... .. 143 


2° - 'A lei é a Lei' e ponto final: cuidado ao interpretar, pode 'er CA 

A (In) imputab 
pecado .. ................................... ............................. .. .............. . 150 


o discurso de fac3" - A Hermenêutica Coloniza ................... .. ........................... .. .. 154 


..................... .. ... ... .. ..... .. 160
4" - Perdidos na Filosofia da Linguage m 
1° - Discurso de Fachada 1: a I 


CAPÍTULO V 

2" - O Discurso de Fachada é I 


infrator - a punição no cer 


Processo Infracional e Garantismo 
de fachada têm r8ízes hist 

3" - SINASE: que fim (c r j est2° - Processo como Procedimento em contraditório ......... .. .. .. .. .. 180 

3" - O Papel Democrático do Juiz no Proced imento em Contra

4" - "NÓS" DA HISTÓRIA: r 


do mesmo? .................... .. 


ditório ............ ... ................... ......................... .. ... ..... .............. . 186 

tivo (em construção, se é
4° - Habermas e a validade discursiva ........................................ . 190 


5" - A construção discursiva da decisão e o inconsciente .. .. ..... .. 194 

CONSIDERAÇÕES FIN,

6" - Processo Infracional e Psicanálise: um diálogo inadiável .... . 202 


CAPÍWLOV1 
Um caminho: G arantismo e Direito Infracional Mínimo 

1tl - Sistema Garantista (SG) e Processo Infracional: um caminho 209 

2u 


- Princípio da Legalidade e Garantismo .................................. 219 


3u 

- Princípio da Legalidade Estrita e Ato InfracionaL...... .. ...... 223 


4° - Direito InfTacional como última ratio: Sistema Garantista (SG) . 234 


VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍTUlO III 
:ente e o Ato Infracional 

óes de Violência .... ..... ... .. ........ . 

.. ......... ................. .. ..... ... ... ........ . 
99 

110 
... ..... ... .... ....... ...... ......... .. ... ... ..... 

1m sintoma .............................. . 

para Depois, com Melman e 

......... .. ... .. ......... ......................... 

116 

135 

139 

lTULOIV 
utica e Decisão 

da ............ ................................ . 143 

uidado ao interpretar, pode ser 

.. ........ ....................................... 150 

.. ............................................... 154 
uagem......... .................. ........... 160 

ITULOV 
'lonal e Garantismo 

em contraditório................ .. . 180 

no Procedimento em Contra

.. .... , ... .... """" .. ,.,."."." ... , .. , .. ", 186 

iva .................................. "... .. 190 

cisão e o inconsciente ........... 194 

álise: um diálogo inadiável..... 202 

LOVI 
e Direito Infracional Mínimo 

Dcesso Infracional: um caminho 209 

~ntismo ..... , .......... .. , ...... , .. ", .. , 219 

a e Ato InfracionaL..... ........ .. 223 

ratio: Sistema Garantista (SG) , 234 

5°  Sistemas: Acusatório versus [nquisitório . Juiz e Promotor 
Natural ..................... .................................................. .. .... .. .... 242 

6°  A foraclusão do Juiz Inquisidor e Paranóico ............ .. .... .. ..... 248 

7°- necessária manifestação da vítima nas ações privadas econdi
cio nadas à representação. Ilegitimidade do Ministério Público. 254 

8° - Princípio da Suficiente Advertência e a Opacidade do Direi
to (Carcova) .. .. ......... ...... ... ....................................... ...... .. ..... 258 

9° - Fundamento Agnóstico da Medida Socioeducativa ............. 264 

10° - Medidas Socioeducativas e o Garantismo InfracionaL .. ... 269 

11° - Garantismo e Decisão: os espaços de poder ............. .......... 282 

12°  Execução da Medida Socioeducativa e Complexo de Big -
Brother ........... ............... .. ..... .. ....... ................ ....... ...... ....... .. 301 

CAPÍTULO VII 
A (In) imputabilidade dos Adolescentes: 

o discurso de fachada esconde o ideológico 

10 
_ Discurso de Fachada 1: a In(imputabiliJadc) do adolescente 

infrator - a pu nição no centro da cena ........................ ....... .. 317 

2°  O Discurso de Fachada é histórico - Cuidado! Os discursos 
de fachada têm raízes históricas .......................................... 326 

] 0 _ SINASE: que fim terá esta história? Avanço ou repetição 
do mesmo? ...... ....................... .... .. ........................................ 342 

4° - "NÓS" DA HISTÓRIA: repensando o sistema socioeduca
tivo (em construção, se der tempo... ) ................................. 359 

CO NSIDERAÇÕ ES FINAIS ............................................... 359 

IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


