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O menor delinquente na agenda da
segurança

Odebate é antigo, acompanha a própria existência do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
aprovado há 27 anos, e no qual estão inscritos muitos direitos para o menor, mas poucos deveres. É pacífico
que há grande precariedade na estrutura para reeducar o menor “apreendido”. Mas este é um argumento de
nenhuma valia para quem já foi vítima de algum dos protegidos pelo ECA. Há incontáveis casos em que fica
evidente que o fato de a idade limite para a maioridade ser de 18 anos anos é irreal. Antes disso, o jovem tem
acesso a um bombardeio de informações que, de alguma forma, o amadurece. Para o bem ou para o mal.

A atual crise de segurança no Rio de Janeiro, estado dos mais atingidos pela debacle fiscal da Federação,
recolocou em questão o problema do menor delinquente, protegido por uma legislação anacrônica, desfocada
da realidade. Este problema vem de longe. Agora, com dificuldades no policiamento, devido à falta de dinheiro
no caixa do governo, ele se agrava. A polícia já detectou, por exemplo, que menores têm sido usados com
frequência nos roubos de carga — no primeiro semestre, 5.179 assaltos desse tipo. Há muito tempo,
traficantes passaram a usar protegidos do ECA em suas quadrilhas. Presos, mesmo em flagrante, não
demoram a voltar às ruas. No caso de homicídio, a gangue manda o adolescente assumir o crime. Não fica
preso mais do que três anos.

Na atual onda de assaltos a caminhões, costuma ser um protegido do ECA que guia o motorista
sequestrado até a favela da quadrilha, para o saque da carga. Se houver interceptação, os maiores de idade
fogem de carro, enquanto o menor é “apreendido”. Geralmente, está com uma arma de brinquedo. Não ficará
por muito tempo fora de circulação.

Em outro tipo de crime, um grupo de menores assassinou a facadas, na Lagoa, em 2015, o médico Jaime
Gold. “Apreendidos”, ficaram pouco tempo fora das ruas. Pois um daqueles jovens, no fim de julho, já com 19
anos, Alexsandro de Jesus Montenegro da Silva, foi preso em Petrópolis, pela Polícia Rodoviária Federal, depois
de assaltar um supermercado. Havia entrado no regime semiaberto há quatro meses. Alexsandro estava com
um grupo, que disparou contra os policiais.

Há uma infinidade de histórias para comprovar que é preciso mesmo flexibilizar esta tutela. Deveria se
aproveitar o atual ciclo de reformas para se aprovar propostas com este objetivo. E projetos não faltam. Desde
mais radicais, como a simples redução do limite da maioridade de 18 para 16 anos, como ideias razoáveis, a
exemplo da emenda constitucional, do senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP), atual chanceler. Por ela, o
enquadramento do menor no ECA ou no Código Penal dependerá da gravidade do crime cometido, e passará
por denúncia do Ministério Público a um juiz, que decidirá se o jovem perderá a tutela do Estado por ser
menor. O ponto é: quantos crimes a mais precisam ser cometidos por menores inimputáveis para o óbvio se
impor?
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