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RESUMO 

 

O artigo propõe um traçado geral comparativo entre a legislação do menor italiana e 

brasileira, importante no processo de compreensão das diferenças culturais e o 

momento histórico e social nas quais referidas legislações foram produzidas. Esse 

entendimento é, ademais, importante para compreender as linhas gerais adotadas e 

os objetivos perseguidos no trato do jovem infrator, ou seja, para entender a vontade 

do legislador quando emana disposições acerca do mundo da criança e do 

adolescente.  

O artigo mostra os principais pontos de convergência e divergência entre as duas 

legislações, procurando traçar um panorama geral das leis do menor adotadas em 

cada realidade considerada. 

Desse modo, a metodologia utilizada no presente artigo é aquela da comparação 

entre a legislação do menor italiana e brasileira. Pode-se observar que, do ponto de 

vista teórico, as duas nações apresentam diferenças importantes em decorrência 

dos diversos contextos culturais e sociais, históricos, legislativos e penais próprios 

de cada realidade analisada.  

Os objetivos do método comparado podem ser definitos como úteis a “descrever, 

classificar e explicar dados efetuando observações sobre as semelhanças e 
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diferenças encontradas nos diversos objetos de análise (…) ou no mesmo objeto em 

tempos diversos. De tais comparações é possível que venham formuladas 

proposições concernentes às causas e aos efeitos das semelhanças ou diferenças, 

bem como que venham traçados esquemas classificatórios ou descobertas novas 

relações.”2  

Palavras-chave: comparação-legislação do menor- Brasil/Itália 
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 O conceito de “comparação” foi elaborado por G. Delli Zotti, em “Introduzione alla ricerca sociale”, Ed.Franco 

Angeli, Milão, 1997, p.56 e, nesse caso, citado no estudo de Susanna Vezzadini, entitulado “Mediazione penale 
fra vittima ed autore di reato. Uno studio comparato fra il caso francese e statunitense e la realtà italiana”, Ed. 

Clueb, Bologna, 2002, p. 45.  
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O método comparativo pode ser considerado como um fenômeno ligado à 

formação do saber social ou, em outras palavras, representa um ponto de partida 

para a aquisição de noções no âmbito das ciências sociais, uma vez que nos 

permite indicar diferenças, observar transformações, criar tipologias e identificar 

pontos ou fatos semelhantes, contínuos ou divergentes que regem os fenômenos 

sociais. (S. Schneider, C. Job Schmitt, 1998) 

 As normas penais que fazem referência ao menor na Itália e no Brasil 

apresentam diferenças e semelhanças interessantes. Em primeiro lugar convém 

recordar a diversidade em relação à proveniência das disposições reguladoras da 

situação dos menores submetidos a processo penal nos dois países.  

 Na Itália é o decreto presidencial, D.P.R n. 448 de 22 de setembro de 

1988, intitulado “Disposições sobre o processo penal referente aos condenados 

menores de idade” a norma legal reguladora da situação desses jovens. O Brasil 

tratou a questão através da lei n. 8.069 de 13 de julho de 1990, chamado Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA).  

O processo de construção de uma lei no Brasil é complexo, eis que 

submetido à exame nas duas Câmaras (Poder Legislativo). Caso não sofra 

nenhuma modificação, é promulgada pelo Presidente da República transformando-

se em lei e, de consequência, aplicável a todos os cidadãos. Ao contrário, se 

ocorrem variações no texto, o projeto de lei devera retornar à precedente câmara 

para nova aprovação. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei especial em 

relação ao Código Civil (CC) e representa uma estrutura constitucional especial de 

proteção dos direitos fundamentais dos menores, o que significa que, no processo 

penal com imputado menor de idade, as disposições do ECA prevalecem sobre 

aquelas do Código Civil, justamente pelo fato de constituir uma lei especial 

reguladora da situação dos menores. 

Ao contrário, o decreto é uma concessão do parlamento ao governo que 

permite ao último legislar sobre temas delimitados de natureza puramente teórica e 

organizativa, impondo limites e ditando orientações.3 Na verdade, o menor imputado 

na Itália é julgado segundo os princípios gerais contidos no Código de Processo 

Penal que, contudo, serão aplicados  

                                                           
3
A delegação conferida ao governo italiano referente à situação dos menores submetidos a procedimento penal 

foi realizada através do art. 3° da lei n. 81 de 16 de fevereiro de 1987. O governo disciplinou a matéria emanando 
o D.P.R. n. 448/88 referido.   
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somente após passados através de um juízo de compatibilidade com 
as exigências e, portanto, com as específicas disposições referidas à 
condição do menor. Esta é a razão pela qual é superado o princípio 
da especialidade e se recorre ao princípio da subsidiariedade. 
(FEDERICO PALOMBA, 2002, P. 14) 
 

No Brasil, ao contrário, o processo penal do menor de idade segue 

totalmente as regras e princípios inseridos no ECA que, na realidade, assemelha-se 

a um “microssistema” ou a uma estrutura normativa que regula completamente os 

direitos dos menores em todos os seus aspectos. Realmente,  

como as principais relações jurídicas entre o mundo infantil e o 
mundo adulto se encontram disciplinadas no microssisterma criado 
pelo Estatuto, a eles se aplicam as normas previstas pelo mesmo 
Estatuto. As regras do Código Civil, do Código de Processo Civil, etc 
devem interferir somente quando se verificar lacunas no ECA e, 
ainda assim, se não se mostrarem incompatíveis com os seus 
princípios fundamentais.4  (R. BARBOSA ALVES, 2005, P. 23). 
 

 Um segundo ponto divergente entre ambas as legislações refere-se à 

nomenclatura utilizada para definir o ato de infringir a lei penal. A Itália define este 

ato, tanto para adultos como para menores, como “delito” ou “crimine”. O legislador 

brasileiro preferiu defini-lo com a expressão “ato infracional”, deixando os termos 

“crime” ou “delito” aos imputados adultos. O nível técnico-jurídico do termo pode 

parecer confuso, mas o comportamento do menor, nos atos e contravenções penais, 

é reconhecido como ato infracional porque referido a um indivíduo com uma 

realidade diversa, que o legislador preferiu tratar de maneira singular e específica. 

 Pela mesma razão de política criminal, o Brasil designa a sanção que 

eventualmente venha a ser aplicada ao menor de “medida de segurança”, 

reservando o termo “pena”, utilizado pela Itália, somente aos adultos. É claro o 

desejo do legislador de criar um verdadeiro Direito Penal Juvenil, com expressões 

mais brandas e caracterizado como um processo todo direcionado aos jovens, 

respeitando as características peculiares de pessoas em formação. A Itália, ao 

contrário, possui um sistema sancionatório penal juvenil rígido, modelado em vista 

daquele adulto, que praticamente conexa a prática do delito à noção imediata de 

pena. Na realidade, essa tendência contrasta com a possibilidade de ver no Direito 

Penal ordinário, além do direito do fato, também o direito da personalidade, 

sobretudo no que se refere a sua aplicação ao mundo juvenil, ocorrendo um 

                                                           
4
Uma das hipóteses onde prevalece o C.C. sobre o ECA è a relativa a diminuição do limite de idade que 

reconhecia a capacidade civil plena aos 21 anos. O C.C. rebaixou a maioridade penal para os 18 anos e, assim, 
o ECA deve reconhecer a capacidade plena aos 18 e não mais aos 21 anos. 
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automatismo que liga normalmente a sanção penal à verificação da 

responsabilidade do menor imputado (com exceção do perdão judicial). Esse fato 

“parece idôneo a mortificar as exigências personalísticas que se encontram na base 

de qualquer intervenção que se refira a um indivíduo que ainda se encontra na fase 

de estruturação de sua identidade individual e social” (F. Palomba, G. Barbarico, 

1988). 

 Importante diferença entre as legislações consideradas é referente à 

imputabilidade penal, que na Itália é delimitada aos 14 anos, ou seja, abaixo dessa 

idade o adolescente é considerado incapaz de “entender e querer”, a imaturidade é 

presumida. Dos 14 aos 18 anos deve-se analisar caso a caso a eventual ocorrência 

de imputabilidade. Dos 18 aos 21 anos é necessário observar a maturidade ou 

responsabilidade de cada jovem singularmente considerado e, enfim, aos 21 anos o 

jovem é considerado plenamente maduro ou responsável. 

No Brasil, o adolescente menor de 18 anos é considerado incapaz, 

penalmente inimputável e por isso sujeito à legislação especial contemplada na lei 

8.069/90 (ECA). Importantes juristas consideram uma ironia discutir sobre a 

responsabilidade dos adolescentes sustentando que a única verdadeira responsável 

pelos seus comportamentos antissociais e delinquentes seria a sociedade, que não 

lhes teria fornecido respostas adequadas além de descumprido seu dever de 

cuidado, não lhes oferecendo um lugar digno onde crescer (O. G. Roura, 1932).  

O critério de política criminal escolhido pelo legislador brasileiro 

estabelece a presunção absoluta de ausência de discernimento ao menor de 18 

anos quando da prática de ilícito penal.5 

É oportuno recordar que não existe uma explicação científica capaz de 

demonstrar que em um determinado momento, fixado pelo legislador, cessa a 

ausência de discernimento a respeito da natureza de certos fatos e surge a 

imputabilidade do indivíduo. De fato,  

a Biologia e a Medicina não possuem elementos para justificar, do 
ponto de vista científico, a passagem que ocorre de um estágio a 
outro - com o consequente anulamento do anterior -, que colocasse o 
adolescente fora das regras do Direito Penal (N. X. do AMARANTE, 
2005, P. 345). 
 

                                                           
5
No Brasil, há alguns anos, a opinião pública inicia a mover-se no sentido da redução da idade de imputabilidade 

penal dos 18 para os 16 anos. De qualquer forma, a tendência parece ser mesmo o rebaixamento da idade penal 
para os 16 anos, mesmo se diversas nações fixam esse limite etário aos 14 anos, como a Itália e a Alemanha.  
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 Desse modo, e como não existe um critério que determine com exatidão 

o momento em que o adolescente adquire o discernimento entre o bem e o mal e, de 

consequência, não podendo estabelecer limites fixos e invariáveis em que se inicia a 

imputabilidade penal, o legislador deveria escolher entre deixar ao juiz a liberdade 

de discriminar esse limite em relação a cada jovem e as circunstâncias do fato 

colocadas a sua jurisdição ou, ao contrário, estabelecer o próprio legislador o limite, 

baseando-se em regras e presunções gerais. Evidentemente, como no primeiro caso 

imperaria o puro arbítrio e juízo de valor do magistrado, as normas penais atuais 

preferiram a segunda opção. (N. X. do Amarante) 

Convém ressaltar que, na Itália, se o tempo da condenação ultrapassa os 

21 anos de idade, o condenado é “transferido” ao instituto penal reservado aos 

adultos, onde cumprirá o restante da pena. No Brasil, ao contrário, a pena alcança o 

menor até os 21 anos. Em outras palavras, até os 18 anos o menor é condenado à 

medida socioeducativa em centro de internamento para menores; dos 18 aos 21 

anos o jovem cumpre a medida em estabelecimento detentivo para adultos e, enfim, 

aos 21 anos será colocado em liberdade, ou seja, a medida privativa da liberdade 

alcança o menor somente até os 21 anos (e a condenação detentiva não poderá ter 

duração superior a 3 anos). De fato, a legislação do menor brasileira prega que “a 

liberação será automática aos 21 anos de idade.” 6 

Outro ponto divergente entre as duas legislações diz respeito à natureza 

da sanção aplicada ao jovem infrator. Na Itália existem quatro tipos de pena 

(tratadas nos artigos 20 a 23 do D.P.R. 488/88), a seguir: a prescrição, a 

permanência em casa, a colocação em comunidade e a custódia cautelar. O 

processo penal juvenil italiano é composto prevalentemente das disposições do 

Código Penal de 1930, previsto para adultos  

salvo algumas previsões particulares como a redução de pena para a 
menoridade, o perdão judicial e a absolvição por incapacidade de 
„entender e querer‟. Não mudam as espécies puníveis. Previsões 
incriminadoras válidas para o tipo de relação social previstas para 
adultos são, automaticamente, aplicadas aos jovens sem qualquer 
mediação com os interesses e os valores de que esses são 
portadores. Não muda a qualidade das sanções (F. PALOMBA, 
2002, P. 5) 

 

 Desse modo, entende-se como o sistema normativo juvenil italiano é 

caracterizado por um limitado grau de especificidade e elasticidade (F. Palomba, 

                                                           
6
 Art. 121, § 5 da Lei 8.069/90 (ECA). 
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2002) fato que contrasta com a característica principal do sujeito envolvido, ou seja, 

com a personalidade em evolução que requer “intervenções não automáticas, mas 

flexíveis, ou seja, ligadas ao estágio de desenvolvimento biopsicológico do indivíduo” 

(F. Palomba, 2002)  

No Brasil, as medidas aplicadas variam de acordo com a idade do menor. 

Se o indivíduo possui menos de 12 anos, é considerado “criança” e o juiz pode 

decidir entre as seguintes medidas, ditas protetivas7: encaminhamento aos pais ou 

responsável, mediante termo de responsabilidade; orientação, apoio e 

acompanhamento temporários; matrícula e frequência obrigatória em 

estabelecimento oficial de ensino fundamental; inclusão em programa comunitário 

ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente; requisição de tratamento 

médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; inclusão 

em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras 

e toxicômanos; abrigo em entidade ou, por último, colocação em família substituta.   

Referidas medidas são chamadas de „protetivas‟ porque emprestam uma 

ideia de proteção e sustento à criança ao invés de punição propriamente dita. De 

outro lado, aos menores de idade compreendida entre 12 e 18 anos são aplicadas 

medidas ditas „socioeducativas‟. Esses menores são reconhecidos como 

“adolescentes” pelo legislador e a eles o juiz poderá determinar as sanções previstas 

no art. 112 da lei 8.069/90, quais sejam: advertência; obrigação de reparar o dano; 

prestação de serviços à comunidade; liberdade assistida; inserção em regime de 

semiliberdade; internação em estabelecimento educacional ou qualquer uma das 

medidas previstas no art. 101 do ECA.  

As medidas socioeducativas não são aplicáveis aos menores de 12 anos. 

A eles são reservadas exclusivamente as medidas protetivas contempladas no art. 

101 citado. 

É importante recordar que, ao contrário do Brasil, existe na Itália uma 

forte presença de estrangeiros, fenômeno que rende difíceis ações reabilitadoras  e 

educativas direcionadas aos jovens infratores, por razões óbvias de diversidade 

cultural e social. 

 Não obstante a distância geográfica, cultural e social, ambas as 

legislações possuem em comum o fato de procurarem a recuperação do jovem 

infrator através de um modelo educativo que se traduz na individualização de 
                                                           
7
 Art. 101 da Lei 8.069/90 (ECA). 
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princípios e de instrumentos formativos direcionados a suportar, apoiar e orientar o 

percurso de construção da identidade do menor. Tanto o D.P.R. 488/88 italiano 

quanto a lei 8.069/90 brasileira abrigam em suas disposições o princípio básico 

segundo o qual a sanção aplicada deve respeitar uma finalidade educativa, 

observando as peculiaridades do mundo juvenil. As legislações italiana e brasileira 

emprestam grande importância às considerações da “psicologia evolutiva e 

educacional no que se refere ao conceito que se deve ter do adolescente e das suas 

peculiaridades como pessoa em evoluçao”(M. M. Alves Lima, 2005).    

 Ademais, ambas as normas legais consideram a intervenção  penal como 

ultima ratio, em total acordo com as recomendações dos três instrumentos 

internacionais que se referem explicitamente ao tema da privação da liberdade dos 

jovens, ou seja, as regras de Pequim (Res. 40/33 de 29/11/85), as diretivas de Ryad 

(assembleia geral da ONU de novembro/90) e as Regras mínimas das Nações 

Unidas para a proteção dos jovens privados da liberdade (assembleia geral da ONU 

de novembro/90). Considera-se que a pena ou medida de segurança não é 

interpretada somente como ultima ratio, mas ambos os países sustentam a ideia de 

que a intervenção penal deve caracterizar-se pela brevidade; a medida deve durar o 

menor tempo possível. Na verdade, são três os princípios que condicionam a 

aplicação da medida privativa da liberdade:  

o princípio da brevidade, porque limite cronológico; o princípio da 
excepcionalidade, enquanto limite lógico no processo decisório 
referente à sua aplicação e o princípio do respeito à condição 
peculiar de pessoa em evolução, enquanto limite ontológico, 
considerado na decisão e na implementação da medida. (A. C. 
GOMES DA COSTA, 2005, P. 415)   
 

 No Brasil e na Itália a sanção penal deve espelhar o interesse-dever do 

Estado pela recuperação do menor, interesse que deve prevalecer frente à própria 

pretensão punitiva estatal “tradicionalmente considerada como pressuposto 

essencial para erradicar os fenômenos delituosos” (F. Palomba, 2005).   

 Ambas as disposições legais possuem em comum também o fato de 

prever garantias processuais específicas aos menores, como a de assistência 

afetiva e psicológica em qualquer estado e grau do procedimento, seja através da 

presença dos pais ou terceiro indicado pelo menor, seja dos serviços da 

administração da justiça da infância e da juventude. O objetivo, neste caso, é 

propiciar maior conforto moral e emocional durante o procedimento considerando a 
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condição especial do menor de pessoa com formação biopsicológica ainda 

incompleta. Referida garantia é aconselhada pelas regras de Pequim, ponto 7.1,8 e 

acolhida pela legislação dos dois  países. 

Ademais, as normas legais brasileira e italiana determinam o 

dever/obrigação judicial de explicar ao menor todo o iter processual, assegurando-se 

que o menor entendeu o conteúdo das decisões, as atividades que se desenvolvem 

em sua presença, realizando um processo todo seu, acessível à sua idade e 

consoante com seu desenvolvimento mental e psicológico, evitando impactos 

traumáticos e confusos com o sistema de justiça penal. 

 Finalmente, é oportuno recordar importante consideração abraçada pelos 

legisladores de ambos os países, ou seja, o fato de perceberem o menor infrator 

como a primeira vítima da desagregação social  

a qual não pode ser superada através do processo penal e da 
perseguição do menor considerado singularmente como infrator da 
lei penal (...). Por isso, é necessário interpretar sempre mais a justiça 
penal em uma versão residual em favor de jovens em dificuldade (F. 
PALOMBA, 2005, PP. 105-106). 
 

A visão do menor infrator como pessoa em evolução e, de consequência, 

merecedora de atenção especial por parte do Estado é fundamental a fazer-nos 

entender a projeção e implementação das políticas públicas referentes ao fenômeno 

da delinquência juvenil. 

Os serviços públicos e privados aos quais competem o duro e importante 

dever de reeducar e reabilitar um indivíduo devem – absolutamente – possuir a 

capacidade de fornecer o suporte necessário para sustentá-lo enquanto vive uma 

constante reelaborarão de sua identidade, de modo a aderir a um percurso que o 

conduza a uma existência mais digna e completa. A tarefa desses serviços é de 

importância fundamental no percurso de reabilitação do menor infrator, uma vez que 

deve haver a competência para „recuperar‟ ou fazer „renascer‟ uma nova consciência 

no indivíduo, no sentido de fazê-lo encontrar a via própria, a sua própria estrada, que 

deve conduzi-lo a um sentido de identificação positiva com a sociedade onde vive. 

Sem o esforço conjunto de cada sujeito em contato com o jovem „delinquente‟, a 

troca de conhecimentos interdisciplinares e, principalmente, um comportamento 

crítico e flexível em relação ao menor infrator, as orientações e regras internacionais 

                                                           
8
Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e da Juventude – Regras de 

Pequim, (Res. 40/33 da Assembleia Geral de 29/11/85). 
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sobre o tema, bem como os princípios, fundamentos e normas reguladoras da 

condição desses menores serão, simplesmente, letras mortas, mesmo se, em 

essência, repletas de boas intenções da parte dos legisladores.  
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