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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Alessandra Silva Flores (20ª Vara), 
Clóvis Marques Pereira (Turma Recur-
sal), Valdinélia Rodrigues dos Santos 
(22ª Vara), Ivan Prado Gomes (Feira de 
Santana), Sales Alves dos Santos (Bar-
reiras), Augusto Karol de Medeiros (Pau-
lo Afonso), Cristina Simões de Oliveira 
e Telga Cassiano (ambos do NUCJU). 
Amanhã: Marcelo Pinto Oliveira (2ª 
Vara), Marta Cristina Rocha de Alencar 
(24ª Vara), Adriana Zoccoli Padilha (6ª 
Vara), Fábio Santana Vieira (VIPAC), Iel-
ton Alexander Silva e João Silva Souza 
(ambos do NUCJU). Parabéns!!!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz federal 
Iran Esmeraldo Leite, diretor do Foro da Seção Ju-
diciária da Bahia. Supervisão, redação, revisão, 
fotos e distribuição: Luiz Goulart - SECOS. Dia-
gramação e Impressão: Gésner Braga - SECOS. 
Estagiário de Jornalismo: Rodrigo Sarmento. Tira-
gem: 26 exemplares. Edição eletrônica encaminha-
da para mais de 1.000 e-mails. Telefones: (71) 
3617-2616 e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses 
Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: 
www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

O juiz federal Fernando da Costa Touri-
nho Neto foi titular da 3ª Vara desta Sec-
cional por quase dez anos até ser promovi-
do em 1989 para o TRF da 1ª Região. Lá 
permaneceu por  24 anos até aposentar-se 
em 2013, tendo ocupado a Presidência 
entre os anos 2000 e 2002. O magistrado 
concedeu a entrevista abaixo ao JFH onde 
falou sobre a controvertida proposta em 
tramitação no Congresso Nacional sobre a 
redução da maioridade penal.

 Justiça Federal Hoje - Qual a sua 
opinião sobre a proposta que tramita no 
Congresso para a redução da maiorida-
de penal de 18 para 16 anos? O senhor 
acredita que essa legislação é inconstitu-
cional? Ofende alguma cláusula pétrea da 
Constituição, como alguns críticos dizem?

Juiz Tourinho Neto - Sou a favor da re-
dução da maioridade penal de 18 para 16 
anos.  O art. 228 da Constituição repete, 
o que dispõe o art. 27 do Código Penal, 
ao afirmar “são penalmente inimputáveis 
os menores de dezoito anos, sujeitos às 
normas da legislação especial”.

Na verdade a menoridade é assunto de 
política criminal. Tanto é verdade que, em 
1830, a lei penal dispunha que não se 
julgariam criminosos os menores de 14 
anos, a contrario sensu os que tivessem 
mais de 14 poderiam ser julgados crimi-
nosos. Passados 60 anos, o Decreto n. 
847/1890, admitia que só os menores de 
nove anos não seriam considerados cri-
minosos. Decorridos 50 anos, vem o le-
gislador e aumenta a inimputabilidade do 
menor para 18 anos. Tem a atual lei penal 
como presunção absoluta que o menor de 
18 anos não reúne a capacidade de auto-
determinação (critério biológico). Assim, o 
menor de 18 anos não é capaz de enten-
der o caráter ilícito de sua ação.  O jovem 
de 16 a 18 anos, na verdade, já é um 
adulto, nos dias de hoje. Não é mais uma 
criança. Não se podendo admitir como di-
zia RANDALL: “Salvai a criança, e não 
haverá mais homens a punir!”. Não se 
trata da delinquência infantil.

Observe-se que, a depender da políti-
ca de cada país, a idade para que o menor 
seja punido como adulto varia. Estados 
Unidos (Oklahoma), 7 anos; Inglaterra, 
10; Irlanda, 10; Escócia, 12; Holanda, 
12; França, 13; Alemanha, 14; Japão, 
14; Itália, 14; Suécia, 15; Dinamarca, 
15; Argentina, 16. Os Estados Unidos, 
que muita gente admira, manda cerca de 
dois milhões de menores de idade para 
as cadeias.

Jamais, portanto, poder-se-á afirmar 
que esta norma seja uma cláusula pétrea. 
O Código Penal é uma lei infraconstitucio-
nal podendo ser modificada, alterada, por 
emenda constitucional. Não se trata de 
direito e garantia individuais, como exige 
o inc. IV, do art. 60, da Constituição. Não 

é direito constitucional do jovem, menor 
de 18 anos, ser considerado inimputável, 
nem lhe é garantido constitucionalmente 
estar sujeito à legislação especial.  

JFH - Ouve-se que a diminuição da 
idade para fins de responsabilização pe-
nal “não resolve o problema”, mas não 
se pode dizer isso de quase tudo na vida? 
Quais problemas na vida podem ser real-
mente resolvidos com ações legais?

 Juiz Tourinho Neto - Realmente, a re-
dução da menoridade não resolve o pro-
blema, como não o soluciona a comina-
ção de penas altas para os adultos. Não 
é este o xis (x) da questão. A questão é 
a educação. Os maus exemplos dos go-
vernantes. Mas isso é problema também 
para o adulto, que, no entender de SAL-
DAÑA, é corrigível, pois não é ele uma 
pedra. Observe-se que a Lei dos Crimes 
Hediondos e a Lei Maria da Penha não 
reduziram os crimes de que tratam.

JFH -  A forma atual de reeducar os 
menores de idade infratores com ações 
socioeducativas mantendo-os afastados 
da sociedade por não mais do que 3 anos 
e saindo com a ficha limpa é, na sua opi-
nião, uma medida correta?

Juiz Tourinho Neto - Entendo que sim, 
mas para o menores de 16 anos, com 
uma ação assídua de vigilância do Estado, 
uma vez que ainda é possível reabitá-lo 
para a dignidade da vida.

JFH - As condições das prisões brasi-
leiras são péssimas, verdadeiras escolas 
para criminosos e diz-se que colocar os 
menores de 16 a 18 anos nesses am-
bientes fará com que eles sofram e saiam 
especializados em crimes, mas nada se 

faz para melhorar as condi-
ções carcerárias.

Juiz Tourinho Neto - As 
nossas prisões são, em sua 
maioria, masmorras, lo-
cais imundos, fétidos, em 
que os presos são trata-
dos como não-humanos, 
formando, assim, “pós-
-graduados,especialistas, 
doutores do crime”. Mas 
isso ocorre, também, com o 
adulto não reincidente que lá 
é “jogado”.

JFH -  As últimas pesqui-
sas mostram que a imensa 
maioria da população é fa-
vorável à redução da maiori-
dade. O que o senhor pensa 
sobre esse número? A socie-
dade estaria buscando vin-
gança e não justiça? Segun-
do Nietzsche, na origem da 
demanda por justiça está o 
desejo de vingança.

Juiz Tourinho Neto - É a 
voz do povo clamando por punição para 
ver se a criminalidade diminui. O povo 
quer justiça, quer que os menores de 16 
a 18 anos tenham o mesmo tratamento 
que o adulto, pois adultos já são.  Cha-
mar um homem de 16 anos de criança é 
uma falácia.

JFH -   O número de homicídios no 
Estado de São Paulo é inferior a 10 por 
100 mil habitantes, enquanto no Nordes-
te é quatro vezes maior. São Paulo tem a 
maior população carcerária do Brasil. Em 
que medida a certeza da punição está li-
gada à redução da criminalidade?

 Juiz Tourinho Neto - Não é só a cer-
teza da punição, sua inevitabilidade, que 
está ligada à redução da criminalidade. 
Não. Esta é uma das causas.  A preste-
za da pena, sua aplicação sem demora 
- “uma pena por demais retardada tor-
na menos estreita a união dessas duas 
ideias: crime e castigo” (Beccaria).

JFH - O senhor acredita que a redu-
ção da maioridade penal só atingirá po-
bres, favelados e pretos? Um jovem de 
17 anos de classe média que estupra 
ficaria impune por ter bons advogados? 
Mas isso não vale para todos os crimino-
sos e não apenas para os jovens?

Juiz Tourinho Neto - Isto era num pas-
sado recente. De uns vinte anos para cá, 
a coisa mudou, vemos ricos, portentosos 
irem para a cadeia. Um jovem, ainda que 
tenha bons advogados, vai, sim, para ca-
deia. O banco dos réus não é, atualmente, 
ocupado só por pobre, negro e prostituta.

JFH - O senhor acha que com a re-
dução da maioridade penal os bandi-
dos adultos vão arregimentar menores 

de 15 anos? Não seria interessante au-
mentar a pena para adultos que usam 
menores?

Juiz Tourinho Neto - Sou contra pe-
nas altas e desproporcionais. As penas no 
Brasil não são brandas. São altas. Qual-
quer causa serve para majorá-la. O crime 
praticado contra o policial no exercício da 
função ou em decorrência dela, ou con-
tra seu cônjuge, companheiro ou parente 
consanguíneo até terceiro grau, é consi-
derado qualificado (Lei 13.142). A pena 
cominada ao crime considerado hedion-
do não fez com que esse tipo de infração 
diminuísse. A severidade excessiva nada 
adianta, não faz reduzir a criminalidade. 
Na verdade, a banaliza. 

JFH - Casos recentes, como o do es-
tupro coletivo de quatro meninas por 
jovens no Piauí,  têm afetado o debate 
sobre o tema?

Juiz Tourinho Neto - Sem dúvida. Não 
só esse caso como outros têm levado a 
população a pleitear o aumento da maio-
ridade penal.

JFH - Recentemente, divulgou-se que 
o número de crimes praticados por meno-
res representaria apenas 1% dos crimes 
do país, mas a Folha de São Paulo fez 
uma longa reportagem provando que es-
ses dados são fictícios pois não existe esta 
estatística. Além disso, se se considerar 
que apenas 10% dos crimes de homicídio 
são realmente apurados pela polícia, o nú-
mero de crimes de adolescentes pode ser 
muito maior. O senhor concorda?

Juiz Tourinho Neto- Sim. As afirmati-
vas são verdadeiras.

“O jovem de 16 a 18 anos já é um adulto 
nos dias de hoje. Não é mais uma criança” 
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