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Resumo: O texto apresentado é uma aproximação a discussão sobre o processo de 
judicialização das relações sociais. O uso cada vez mais frequente do termo “judicialização” 
remete à reflexão sobre a evolução dos direitos do homem, que passa por sua positivação 
através de normas/leis nas democracias modernas ou, como sinal do aumento da 
litigiosidade, e o consequente processo de criminalização da “questão social”. Busca 
apresentar o Estatuto da Criança e do Adolescente como exemplo de judicialização positiva 
e o debate sobre a redução da maioridade penal como exemplo de judicialização negativa, 
no sentido da garantia de direitos humanos. 
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Abstract: The displayed text is an approach to discussion about the legalization process of 
social relations. The increasingly common use of the term “legalization " makes us reflect on 
the evolution of human rights, which passes through your positivization by rules/laws in 
modern democracies or as a sign of increased litigation, and the consequent criminalization 
process the "social questio ". Aims to present the Children and Adolescents as an example 
of positive legalization and the debate on the reduction of legal age as an example of 
negative legalization, towards human rights guarantee. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A discussão do processo de judicialização das relações sociais no Brasil tem sido a 

temática sobre a qual temos nos debruçado, entendendo as leis como possibilidades de 

garantia ou ampliação de direitos na esfera de uma sociedade baseada na lógica do Estado 

Liberal Democrático de Direitos.  

No entanto, o uso cada vez mais frequente do termo “judicialização” pelos estudiosos 

remete à necessidade de reflexão sobre o caráter desse processo que pode ser 
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compreendido como parte da evolução dos direitos do homem que passa por sua 

positivação através de normas/leis nas democracias modernas, ou por outra parte pela 

ampliação do poder judicial como sinal do aumento da litigiosidade, e o consequente 

processo de criminalização da “questão social”. 

Essa invasão por parte do Poder Judiciário provoca o controle de quase todas as 

relações sociais existentes, pois à medida que os conflitos não são resolvidos nas instâncias 

correspondentes, quase todas as questões são transferidas para o Poder Judiciário que se 

hipertrofia, fato este que pode gerar, inclusive, a diminuição da representatividade política 

dos poderes Legislativo e Executivo.  

O excesso de normativas na tentativa de solucionar todos os impasses existentes 

não é sinônimo de garantia de direitos, e, com base nessa discussão apresentaremos a 

polêmica em torno à Ementa Constitucional 171/93, esquecida por mais de 20 anos nas 

gavetas do Congresso Nacional que, recentemente encontrou passagem livre na Câmara 

dos Deputados. A votação realizada pela Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) 

contabilizou 42 votos a favor da admissibilidade da PEC 171/93, contra 17 parlamentares 

indicando a possibilidade de redução da maioridade penal de 18 para 16 anos de idade. 

Na tentativa de relacionar este contexto com a temática da judicialização das 

relações sociais, apresentamos uma reflexão sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

com foco em como foi estabelecido o direito do adolescente autor de ato infracional, e o 

detalhamento da PEC 171/93 e seus desdobramentos, buscamos, por fim, estabelecer 

alguns indicativos da relação entre judicialização das relações sociais e ampliação do poder 

coercitivo do Estado. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 
 
 

2.1 Estatuto da criança e do adolescente: judicialização como avanço 
 

No início do século XX, marcado pela expansão capitalista e pelas transformações 

sociais derivadas da sua passagem para uma forma de organização monopolista, os 

conflitos e tensões sociais atingem de forma diferenciadas a população trabalhadora. O 

Estado, representante dos interesses capitalistas, busca encontrar soluções para o 

enfrentamento dessa nova realidade formada pela crescente concentração de capitais e 

pelas sequelas sociais daí decorrentes como o processo de urbanização cada vez maior dos 

grandes centros em torno às atividades dos grandes monopólios.  

A vida social da população nesses grandes centros urbanos estava pautada, a partir 

daí, pelas necessidades da disponibilidade de mão de obra especializada para a indústria. É 
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nesse contexto que surge a primeira legislação de atenção à infância e adolescência no 

Brasil.  

Num ambiente influenciado pelos princípios higienistas, importados dos centros 

europeus pela elite intelectual do país que lá era formada, é sancionado em 12 de outubro 

de 1927 o primeiro código de menores brasileiro. O Código de Mello Mattos, como ficou 

conhecido o Decreto 17.963 daquele ano, alterava a relação da criança/adolescente como 

objeto unicamente da filantropia, passando a vida desse segmento da população a ser 

objeto da ação direta do Estado e dando início a intenção de construção de uma política 

para a área social. 

As críticas ao Código de Menores, realizadas hoje, estão relacionadas ao fato de ser 

esta uma legislação voltada apenas para o segmento empobrecido da população, para sua 

regulação objetivando a maior disponibilidade de mão de obra, sendo que seu foco era os 

“menores” na época, contribuiu para a criminalização da pobreza. Não se pode, porém, 

negar que essa lei deu início a um processo de organização da dispersa e insipiente 

legislação social da época e marca uma intervenção social do Estado no social, 

reproduzindo no Brasil uma perspectiva de construção de um Estado providência que 

começava a se desenhar na Europa.  

Com o passar dos anos o Código de Menores de 1927 se tornou ineficiente diante 

dos novos desafios postos pela realidade, mas infelizmente sua reformulação se deu em 

período de ditadura, sendo substituído por uma legislação que ao invés de avançar numa 

perspectiva social, retrocedeu com a instituição de um novo Código de Menores, a Lei 6.697 

de 10 de outubro de 1979, elaborado por agentes do governo. O Código de 1979, não 

atendia as demandas da época, por contrário, abandonou o caráter assistencial/protetivo da 

lei de 1927 e aperfeiçoou um mecanismo de segregação social, já existente naquela lei 

anterior, dando aval ao sistema de instituições criado pelos militares (FUNABEM/FEBEM’s) 

e ampliando o processo de institucionalização da população infantojuvenil. 

Os poucos anos de vigência dessa lei foram suficientes para demonstrar para a 

sociedade em geral que o caminho estava errado, já nos primeiros anos da década de 1980, 

com a abertura política, tem início o processo de questionamento do modelo existente e 

começa a ser pensada uma nova política para a área. 

O ano 1988 é marcado pelo início de uma nova fase resultante do processo de 

redemocratização, com promulgação da Constituição Federal de 1998, que avançou no 

campo social assegurando a criança e o adolescente como prioridade ABSOLUTA, como 

previsto no artigo 227 (BRASIL, 1998): 

É dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar a criança e 
o adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
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dignidade, ao respeito, à liberdade e a consciência familiar e 
comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência e opressão. 

 
O contexto exigia uma lei que colaborasse para efetivação concreta dos direitos 

constitucionais das crianças e dos adolescentes, a qual fosse um desdobramento da 

Constituição Federal, o que resultou na promulgação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Lei Federal 8069 de 13 de julho de 1990, pelo presidente Fernando Collor de 

Mello, sendo uma tentativa de tratamento mais humano a esse segmento da população. 

O Estatuto é reconhecido mundialmente pelos seus avanços no reconhecimento dos 

direitos das crianças e dos adolescentes, como resultado das lutas da sociedade civil 

organizada. A lei regulamentou os direitos das crianças e adolescentes previstos na 

Constituição Federal de 1988, reconheceu-os como cidadãos em processo de 

desenvolvimento, sujeitos de direitos, e propôs a organização de um sistema destinado a 

fiscalização e efetivação destes direitos baseada na atuação do Ministério Público, dos 

Conselhos de Direitos e dos Conselhos Tutelares. 

Em relação às legislações anteriores, o Estatuto introduziu uma grande inovação, 

sua primeira parte consiste em um conjunto de afirmações de direitos fundamentais. Eles 

são cinco: direito à vida e à saúde, direito à convivência familiar e comunitária, direito à 

liberdade, ao respeito e à dignidade, direito à educação, à cultura ao esporte e ao lazer, e 

direito à profissionalização e proteção no trabalho.  

O Estatuto propõe tratamento especial aos adolescentes entre 12 e 18 anos que 

venham, por qualquer motivo, cometer crimes. Considerando-os atos infracionais, sugere a 

responsabilização socioeducativa, cuja ênfase está na capacidade de cumprimento da 

medida sugerida e na ideia de que a privação da liberdade deve ser o último recurso.  

Institui para esses adolescentes os direitos básicos de cidadania, como o direito à 

defesa, o direito a somente ser preso se em flagrante delito, o direito de ser ouvido pelo Juiz 

entre outros direitos básicos de que gozam quaisquer cidadãos, alçando efetivamente esse 

segmento da população à categoria de cidadão, reconhecendo sua peculiar condição de 

pessoa em processo de desenvolvimento. 

Dessa maneira, o Estatuto prevê uma série de medidas de responsabilização do 

adolescente autor de ato infracional, que segundo ou art.112 são as medidas 

socioeducativas a serem aplicadas tendo o caráter educativo se sobrepondo ao punitivo. 

São elas:      

I- Advertência; II – Obrigação de reparar o dano; III- Prestação de 
serviço à comunidade; IV – Liberdade assistida; V- Inserção em 
regime de semi-liberdade; VI- Internação em estabelecimento 
educacional; VII – Qualquer umas das previstas no art. 101, I a VI. 
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Considerado um instrumento fundamental na garantia dos direitos de crianças e 

adolescentes, o Estatuto é um exemplo de como o processo de judicialização das relações 

sociais, de positivação das normas, de reconhecimento formal dos direitos, pode estar a 

serviço da ampliação dos direitos humanos. 

 

2.2 Redução da maioridade penal: judicialização como regressão  

Apesar do reconhecimento da qualidade e sofisticação da lei vigente na busca pela 

garantia de direitos os dados da realidade mostram que a realidade esta caminhando no 

sentido da negação dos direitos dos adolescentes que comentem ato infracional. O 

levantamento nacional “Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei” 

(2010), da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República indica que em 1996 

existiam 4.245 adolescentes privados ou restritos de liberdade; no ano de 1999 já eram 

8.579; em 2002 passam a ser 9.555, seguindo a seguinte evolução: 13.489 em 2004, 15.426 

em 2006, 16.535 em 2007, 16.868 em 2008, 16.940 em 2009 e 17.703 em 2010. 

Os dados revelam que com o decorrer dos anos o número de adolescentes em 

conflito com a lei privados de liberdade só aumentou, sendo que o mesmo documento 

mostra que no Brasil há uma taxa média de dois adolescentes em medidas de meio aberto 

para cada adolescente privado ou restrito de liberdade. 

Essa realidade faz parte de um movimento que entra em choque com a lógica 

formulada pelo Estatuto e culmina com o “desengavetamento” da uma proposta de redução 

da maioridade penal no Congresso Nacional. 

Este Projeto de Emenda Constitucional de N° 171/93, sugerida em uma quarta feira 

do dia 27 de outubro de 1993, teve por “primeiro signatário o Sr. Benedito Domingos 

(Deputado) e sua finalidade era alterar o artigo 228 da redação da Constituição Federal com 

o intuito de acrescentar um parágrafo para desconsiderar a inimputabilidade penal dos 

adolescentes com idade igual ou superior a 16 anos. 

A questão da diminuição da idade penal é discutida pela Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados há 23 anos, a mais antiga a tramitar 

no Congresso Nacional no que diz respeito à diminuição da maioridade penal. Estava sendo 

analisada a constitucionalidade ou não da proposta e, caso fosse decidido que esta PEC 

possuísse caráter constitucional, ela seria discutida em Plenário. No que se refere às 

justificativas para a sua admissibilidade temos 

com efeito, concentrando as atenções no Brasil e nos jovens de hoje, 
por exemplo, é notório, até mesmo ao atento observador, que o 
acesso destes a informação - nem sempre de boa qualidade é 
infinitamente superior àqueles de 1940, fonte inspiradora natural dos 
legisladores para a fixação penal em dezoito anos. A liberdade de 
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imprensa, a ausência de censura previa, a liberdade sexual, a 
emancipação e independência dos filhos cada vez mais prematura, a 
consciência política que impregna a cabeça dos adolescente. (PEC 
171/93) 

A justificativa para aprovação desta emenda está fundamentada na mudança do 

perfil dos adolescentes da seguinte maneira, “... hoje, um menino de 12 anos compreende 

situações da vida que há algum tempo atrás um jovenzinho de 16 anos ou mais nem 

sonhava em explicar” (PEC 173/93). 

Para os defensores da PEC, os jovens da década de 1940 não tiveram acesso aos 

meios de comunicação com tanta veemência como os da atualidade, sendo que quase tudo 

era censurado, e as liberdades de imprensa e de expressão eram limitadas ou inexistentes, 

entre outros fatores que contribuíram para o aumento da capacidade de entendimento do 

caráter licito ou ilícito das ações. Tal é a percepção adquirida pelos jovens que foi 

conquistado por eles o direito de voto aos 16 anos, dizem. 

Argumenta-se inclusive, que houve um “maior desenvolvimento mental verificado nos 

jovens da atualidade”, portanto estas questões devem ser levadas em consideração, pois o 

código Penal foi criado nesta mesma década além do significativo aumento de ilicitudes 

cometidas por adolescentes.  

Tal afirmativa pode ser rebatida com os resultados apontados pelo 7° Anuário do 

Fórum Brasileiro de Segurança Publica, os dados mostram que os adolescentes em relação 

aos  adultos cometeram uma quantidade bem inferior de crimes e contravenções penais, 

totalizando apenas 4% do total de crimes cometidos. Em relação aos crimes que envolvem 

grave ameaça, os praticados por adolescentes representam apenas 2,9% do total de crimes 

praticados. 

Outro argumento contrário a aprovação da PEC diz respeito ao ferimento de uma das 

clausulas pétreas da Constituição Federal (aquelas clausulas que não podem ser alteradas 

por congressistas) no que se refere ao art. 60, parágrafo, 4 inc. da CF. Segundo um dos 

relatores da CCJ, Luiz Couto, a aprovação desta proposta de emenda Constitucional fará os 

adolescentes serem julgados como adultos desrespeitando o que estabelece a Lei sobre a 

adolescência ser uma fase de desenvolvimento do ser humano.  

No entanto, o relatório contrário a aprovação da PEC, elaborado pelo deputado Luiz 

Couto foi rejeitado pela CCJC com o argumento de que “se a lei permanecer nos termos em 

que está disposta, continuaremos com a possibilidade crescente de ver os moços com 

seu caráter marcado negativamente, sem serem interrompidos para uma possível correção, 

educação e resgate” (PEC 171/93) . 

Concordando com a aprovação da PEC, o deputado Marcos Rogério afirmou em seu 

parecer que, por conseguinte, foi o escolhido pela (CCJC), que a finalidade da redução da 

maior idade penal é “... evitar que jovens cometam crimes na certeza da impunidade”. E 
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ainda, “A presente Proposta de Emenda à Constituição tem por finalidade dar ao 

adolescente (...) direitos e consequentemente responsabilidade, e não puni-los ou manda-

los para cadeia”.  (PEC 171/93).  Assim, no dia 31/03/15 foi aprovada a admissibilidade de 

tramitação pela CCJ,  foram 43 votos a favor da aprovação e 17 contrários. 

Ao analisar estas referências do texto original da PEC, se observa uma contradição, 

pois ao mesmo tempo em que se defende a não punição dos adolescentes maiores de 16 

anos e o não encarceramento, defendendo que estes devem ter acessos aos seus direitos e 

responsabilidade, “consciência de sua participação social” (PEC171/93), a proposta busca 

continuamente a punição pela pratica de atos ilícitos. 

Temos aqui um exemplo de como o processo de judicialização das relações sociais, 

ou seja, a ampliação das normativas legais pode ser utilizada com o fim de retroceder na 

garantia de direitos humanos. 

 

3. CONCLUSÃO 
 

Propomo-nos a discutir o processo de judicialização das relações sociais, tendo um 

olhar mais observador para o momento em que vivemos, onde a proposta de Emenda 

Constitucional que visa à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos de idade, foi 

recolocada no processo de discussão após mais de 20 anos esquecida na burocracia do 

parlamento, e encontra-se em tramitação.  

Entendemos as leis como possibilidades de garantia ou ampliação de direitos na 

esfera de uma sociedade baseada na lógica do Estado Liberal Democrático de Direitos. O 

uso cada vez mais frequente do termo “judicialização” nos remete à necessidade de reflexão 

sobre o caráter desse processo, que pode ser compreendido como parte da evolução dos 

direitos do homem que passa por sua positivação através de normas/leis nas democracias 

modernas ou, como sinal do aumento da litigiosidade, e o consequente processo de 

criminalização da “questão social”. 

A tentativa de controle, através das leis e normas, de quase todas as relações 

sociais existentes indica que, na medida em que os conflitos não são resolvidos nas 

instâncias correspondentes, elas são transferidas para o espaço legal. Estas hipóteses 

apresentadas nos remetem a ideia de que o excesso de normativas e o consequente 

aprofundamento da regulação da vida social é uma tentativa de solucionar todos os 

impasses existentes, e não é sinônimo de garantia de direitos. 

 Apresentamos a Emenda Constitucional 171/93 como exemplo de uma tentativa de 

regulação extrema da vida social, de utilização das normas como instrumento de controle 

social repressivo e regressivo. Por outro lado, abordamos o Estatuto da Criança e do 
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Adolescente como exemplo de legislação que busca a garantia e a ampliação de direitos 

humanos.  
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