
Paulo Rangel 

Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

Mestre em Ciências Penais pela UCAM 

Doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná 

Pós-Doutor pela Universidade de Coimbra Portugal 

Professor Adjunto de Direito Processual Penal na Faculdade de 

Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ 

,."" 

A REDUÇAO DA 
MENOR IDADE PENAL: 

AVANÇO OU RETROCESSO SOCIAL? 


A cor do sistema penal brasileiro 

SÃO PAULO 
EDITORA ATLAS S.A. 2015 

STJ00101386 



© 2015 by Editora Atlas S.A. 

Capa: Leonardo Hermano 

Composição: Set-up Time Artes Gráficas 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (ClP) 

(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil) 

Rangel , Paulo 


A redução da menor idade penal : avanço ou retrocesso social?: a cor do 


sistema penal brasileiro / Paulo Rangel. - São Paulo: Atlas, 2015. 


Bibliografia. 


ISBN 978-85-97-00121-1 


ISBN 978-85-97-00122-8 (PDF) 


1. Igualdade perante a lei - Brasil 2. Menores infratores 

3. Responsabilidade criminal - Brasil 4. Sistema penal I. Título. 

15-04867 

CDU-343.224.1 (81) 

índice para catálogo sistemático: 

1. Brasil: Redução da menor idade penal: Direito penal 343.224 .1 (81) 

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - É proibida a reprodução total 

ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio. A violação dos 

direitos de autor (Lei nº 9 .610/98) é crime estabelecido pelo artigo 184 

do Código Penal. 

Depósito legal na Biblioteca Nacional conforme Lei nQ 10.994, 

de 14 de dezembro de 2004. 

Impresso no BrasiliPrinted in Brazil 

/'~"
f ~ ~ 

~I3-T"">~-

;,~~/} . 

""" 
Editora Atlas S.A. 

Rua Conselheiro Nébias, 1384 

Campos Elísios 

01203 904 São Paulo SP 

011 3357 9144 

atlas .com.br 

STJ00101386 



SUMÁRIO 

Nota do autor, xv 


Introdução, 1 


1 O medo como legitimador da atuação do Estado na repressão penal~ 9 


1 Pietro Verri e a construção do medo na Itália, 26 


2 O mito da passividade do povo brasileiro: o sangue e a violência em nossa 


história, 30 


3 Miséria, pobreza e a criminalidade urbana: a desigualdade social, 43 


2 A influência da mídia no processo criminal: a liberdade de empresa versus a 

liberdade de imprensa, 57 


1 A informação distorcida: a imprensa como instrumento de manipulação 


social,60 


2 A autocensura da imprensa e a informação como instrumento do poder 


econômico, 67 


3 Menores infratores: quantos e quem são? A lógica do sistema de 


exclusão~ 79 


3 O extermínio de policiais e a política de (in) segurança pública: o caos 


social,92 


1 O uso abusivo da prisão cautelar: a prisão como antecipação de pena, 80 


2 A cor do sistema penal brasileiro: o extermínio de jovens negros, 85 


4 O adolescente infrator como etos guerreiro e a sociabilidade violenta, 97 


STJ00101386 



xii A REDUÇÃO DA MENOR IDADE PENAL' Rangel 

4 Os clientes preferenciais do sistema penal: o estigma do 

"suspeito negro", 111 

1 O perfil do magistrado brasileiro e a construção do "outro" como inimigo 


2 O racismo institucional: a atuação da polícia, a construção do sujeito 


indesejado e a visão antropológica da inferioridade do negro: os racistas de 


comum, 117 


plantão, 134 


3 O policial negro contra o suspeito negro: o exercício do poder em rede, 160 


4 O mito da democracia racial brasileira, 166 


a) Rui Barbosa e a reparação de uma injustiça, 176 


b) A liberdade jurídica e a escravização social do negro liberto, 179 


c) Gilberto Freyre: o idealizador do mito da democracia racial, 187 


d) O mulato Machado de Assis e o mito da democracia racial, 190 


e) A ditadura militar e o mito da democracia racial, 192 


f) A igreja e os lucros com o pecado da escravidão, 194 


5 O direito comparado e a imputabilidade penal, 209 

1 A menor idade penal de jovens e adultos em outros países. A conclusão da 


2 A violência usada como discurso político no mundo: a eleição de George W. 


UNICEF, 210 


Bush e Bill Clinton, 217 


6 Da cláusula pétrea: a (im)possibilidade de se alterar a imputabilidade do 


art. 228 da CR por emenda à constituição, 221 

1 Do limite material explícito ao poder reformador, 

3 A Proposta de Emenda à Constituição nº 171/93 da Câmara dos Deputados e 


222 


2 A Proposta de Emenda à Constituição nº 33/ 12: os abolicionistas do século 


XIX versus a elite burguesa do século XXI, 226 


a sua reedição no erro: a falácia dos argumentos, 237 


7 A diminuição da menor idade penal e o aumento da criminalidade urbana: 

o custo para o Brasil, 241 

1 O custo financeiro e social da violência urbana, 243 


2 As políticas públicas de combate à violência nas comunidades carentes: 


as UPPs, 252 


8 Os argumentos a favor e contra a redução da menor idade penal, 259 

1 A idade e a ressocialização como argumentos falaciosos favoráveis à 


diminuição da menor idade penal, 259 


a) Ressocialização, 262 


STJ00101386 



Sumário xiii 

como inimigo 

io sujeito 

J: os racistas de 

er em rede, 160 

2 O adolescente e a certeza da impunidade diante dos crimes que comete: o 

argumento de retórica e do senso comum teórico, 265 

a) Impunidade, 265 
b) Crime, 275 

Conclusão, 281 

Referências, 287 

erto, 179 

lcial, 187 

:ial, 190 

A conclusão da 

io de George W. 

ltabilidade do 

listas do século 

dos Deputados e 

l!idade urbana: 

~s carentes: 

enal, 259 

ráveis à 

STJ00101386 




