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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - Havendo número regimental, 

declaro aberta a 5ª Reunião da Comissão Especial destinada a proferir parecer à 

Proposta de Emenda à Constituição nº 171-A, de 1993, do Sr. Benedito Domingos e 

outros, e suas pensadas. 

 Encontram-se à disposição das Sras. e Srs. Deputados cópias da Ata da 4ª 

Reunião, realizada no dia 29 de abril. 

 Pergunto se há necessidade da leitura da referida ata. (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO LAERTE BESSA - Peço dispensa, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - Não havendo discordância, 

fica dispensada a leitura da ata, a pedido do Deputado Laerte Bessa. 

 Em discussão. (Pausa.) 

 Não havendo quem queria discutir, coloco a ata em votação. 

 Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) 

 Aprovada. 

 Comunico que foi recebido pela Secretaria da Comissão o seguinte 

expediente, em 6 de maio: Ofício nº 253, de 2015, da Liderança do PP, que desliga 

o Deputado Afonso Hamm, do PP do Rio Grande do Sul, da vaga de membro 

suplente desta Comissão. 

 Antes de dar início à Ordem do Dia, informo que a PEC nº 171-A, de 1993, 

teve o seu prazo de emendamento na Comissão Especial encerrado ontem, dia 5 de 

maio de 2015. 

 Transcorridas as dez sessões previstas regimentalmente, foram apresentadas 

três emendas, cujos textos já se encontram à disposição e disponíveis na página da 

Comissão na Internet. 

 Ordem do Dia. 

 Para dar início à audiência pública, convido para tomar assento à Mesa o Sr. 

Siro Darlan de Oliveira, Desembargador da 7ª Câmara Criminal de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro (pausa); o Sr. Coronel Telhada, Deputado Estadual da Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo (pausa); e o Sr. Osmar Terra, Deputado Federal 

pelo PMDB do Rio Grande do Sul (pausa). 
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 O SR. DEPUTADO GUILHERME MUSSI - Sr. Presidente, eu poderia dar uma 

sugestão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - Com a palavra o Deputado 

Guilherme Mussi. 

 O SR. DEPUTADO GUILHERME MUSSI - Sr. Presidente, a maioria de nós 

que compomos esta Comissão também atuamos em outras Comissões ligadas à 

área de segurança pública, como a Comissão do Desarmamento e a própria 

Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Nessas 

Comissões têm coincidido os horários das reuniões, geralmente, com 30 minutos, no 

máximo, de diferença.  

 Gostaria de sugerir a V.Exa. que entrasse em contato com os Presidentes das 

outras Comissões para solicitar-lhes um ajuste nos horários, a fim de que haja o 

comparecimento do maior número de Parlamentares possível. 

 Agora mesmo, está reunida a Comissão do Desarmamento, da qual sou 

membro titular, assim como o Deputado Molon. S.Exa. estava aqui há pouco, mas 

deve ter ido marcar presença lá, pois também é membro titular daquela Comissão e 

da própria Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. 

 Gostaria de sugerir também à assessoria desta Comissão que criasse, no 

aplicativo WhatsApp, um grupo com os membros titulares, suplentes e assessores 

técnicos desta Comissão, para que haja maior dinâmica nos diálogos, para que a 

Ordem Dia seja passada por meio de mensagens, a fim de que possamos nos 

programar e também para que haja uma interação entre os membros do grupo. 

 Se V.Exa. puder acatar essas sugestões, acho que será de bom uso para 

todos os membros desta Comissão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - Perfeito, Deputado 

Guilherme Mussi. É pertinente a colocação de V.Exa. 

 Acatando a sugestão de V.Exa., nós vamos tentar conversar com o 

Presidente da Comissão de Segurança Pública e também com o Presidente da 

Comissão do Desarmamento, já que a maioria dos membros dessas duas 

Comissões faz parte também da Comissão que discute a redução da Maioridade 

Penal, a fim de que possamos tentar estabelecer uma agenda com horários 
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diferentes e possamos ter a participação dos Parlamentares em todas as 

Comissões. 

 Acato também a sugestão de V.Exa. — solicito a Raquel que verifique a 

possibilidade — de criação de um grupo de WhatsApp composto pelos Deputados 

titulares e suplentes desta Comissão. 

 Raquel vai tomar as providências. Ela vai entrar em contato, por meio dos 

respectivos números telefônicos, com as Sras. Deputadas e Srs. Deputados que 

queiram participar. Os Parlamentares que assim queiram, podem indicar também 

seus assessores técnicos, para facilitar o debate e até mesmo a troca de ideias. Mas 

acato, parabenizo e louvo a sugestão de V.Exa., que, verdadeiramente, vai 

contribuir, e muito, para o andamento dos trabalhos desta Comissão. 

 Dando início à audiência, vou conceder a palavra, por 20 minutos, a cada um 

dos três convidados. Para melhor andamento dos trabalhos, esclareço que serão 

adotados outros procedimentos. 

 Cada convidado, como eu já disse, irá dispor de até 20 minutos para a sua 

exposição. Durante suas falas, os convidados não poderão ser aparteados e 

deverão limitar-se ao tema em debate. 

 Findas as apresentações, concederei a palavra primeiramente ao Relator, 

Deputado Laerte Bessa, e em seguida aos Deputados inscritos para o debate. 

 Ao interpelar os convidados, os Parlamentares só poderão fazê-lo 

estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo máximo de 3 minutos, tendo 

os convidados o mesmo tempo para resposta. 

 Por último, concederei a palavra aos não membros inscritos para o debate. 

 Portanto, feitos aqui os esclarecimentos sobre os procedimentos, para melhor 

andamento dos trabalhos, e dando início a esta audiência pública, concedo a 

palavra, por 20 minutos, ao Sr. Siro Darlan de Oliveira, Desembargador da 7ª 

Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 V.Exa. tem até 20 minutos para a sua explanação. 

 O SR. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA - Boa tarde a todos e a todas. 

 Exmo. Sr. Deputado Andre Moura, agradeço o convite honroso para estar 

aqui nesta audiência pública de tamanha importância. Cumprimento também o 

ilustre Relator, Deputado Laerte Bessa, o Deputado Osmar Terra, o Coronel Telhada 
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e os demais Deputados que compõem esta egrégia Comissão, as senhoras e os 

senhores. 

 Eu desejo me apresentar como Juiz do Estado do Rio de Janeiro, com 34 

anos de magistratura, 20 dos quais dedicados à Vara da Infância e da Juventude, 

num Estado muito grande e conhecido por todos os brasileiros pelo volume de 

violência que vitimiza toda a população do Rio de Janeiro, como nos demais 

Estados da Federação. 

 A experiência que tenho como Juiz da Infância e da Juventude coincidiu com 

a entrada em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, quando 

assumi a titularidade de uma das Varas da Infância da Capital — aliás, a única Vara 

da Capital naquela ocasião. E eu tive a felicidade de ser então o responsável pela 

implementação dessa lei que pretende garantir cidadania plena a crianças e 

adolescentes brasileiros. 

 Passados 25 anos, nós estamos aqui justamente discutindo a falta de eficácia 

dessa lei, a falta de cumprimento e de respeito a essa lei fundamental para a 

cidadania plena de nossas crianças. 

 Essa lei, como todos sabem, é originária da Convenção das Nações Unidas 

sobre os Direitos da Criança e do Adolescente — cumprimento o ilustre Deputado 

Bolsonaro, lá do meu Estado. Essa Convenção foi assinada e subscrita por todos os 

países do planeta, exceto um país, que não funciona como Estado, um país do norte 

da África, e eu vou me abster de dizer o nome. 

 Portanto, a nossa legislação está de acordo com o que preconiza o mundo 

civilizado em pleno século XXI. 

 Por que nós estamos aqui discutindo hoje a redução da maioridade penal e 

não o aumento da responsabilidade socioadministrativa daqueles que não cumprem, 

não fazem cumprir e não respeitam os direitos fundamentais de crianças e 

adolescentes? Justamente porque nós estamos sendo conduzidos a dados, a 

informações que não correspondem à realidade. 

 Por que responsabilizar adolescentes pela prática de ato infracional? Ora, em 

nosso País, tal como na maioria dos países, já há uma responsabilidade subjetiva 

para o cidadão brasileiro que praticar atos infracionais, que praticar crimes, a partir 

de 12 anos. Não fosse assim, não teríamos hoje cerca de 40 mil adolescentes 
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cumprindo medidas socioeducativas nas unidades socioeducativas, com resultados 

que ainda deixam a desejar, não por causa dos adolescentes, não por causa da 

sociedade, mas por falta de investimento nessas medidas socioeducativas para que 

esses adolescentes que passam pelo sistema saiam de lá melhor do que quando 

entraram. 

 Falar em redução da responsabilidade penal é para quem não acredita ou 

para quem não sabe que o Brasil já estabelece a responsabilidade em nosso País a 

partir dos 12 anos. A lei existe, resta ser cumprida. 

 Portanto, o que temos que cobrar não é redução de responsabilidade penal; 

ela já está em 12 anos. O que temos que cobrar é que a aplicação dessas medidas 

socioeducativas seja eficaz e eficiente. 

 Desejar colocar esses adolescentes na mesma panela onde estão os adultos, 

num sistema penitenciário que, todos sabemos, é caro para a nossa sociedade, não 

funciona, uma vez que 70% daqueles que passam pelo sistema penal voltam a 

reincidir e voltam a reincidir com maior periculosidade. Em contrapartida, aqueles 

adolescentes que passam pelo sistema socioeducativo têm uma reincidência de 

apenas 30% no Rio de Janeiro e de 43% em todo o Brasil. 

 Portanto, querer trazer à sociedade a ilusão de que colocando adolescentes 

no sistema penal eles vão sair de lá diferentes é uma verdadeira falácia. Na 

verdade, eles sairão de lá muito piores do que entraram; sairão escolarizados pela 

convivência com os adultos que hoje, repito, representam 70% da reincidência 

contra apenas 43% da reincidência do sistema socioeducativo. 

 Nós temos o quarto maior colégio penitenciário do planeta, e os resultados 

não nos convencem. Nós estamos pagando um preço caríssimo para manter na 

ociosidade e na escola da violência quase 750 mil brasileiros. E qual é o resultado 

que nós estamos colhendo? 

 Já no sistema socioeducativo, um adolescente custa cerca de 1.500 reais, 

contra mais de 3 mil reais, o preço de um adulto, para dar como resposta 70% de 

reincidência. 

 Nós todos sabemos, conscientemente, que reduzir a maioridade penal não 

implica reduzir a violência. A experiência dos países que fizeram esse experimento, 

e que nós, agora, estamos pensando em experimentar, demonstra que lá aumentou 
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a violência, que lá esses adolescentes saíram com uma periculosidade muito maior, 

e a sociedade saiu perdendo. Tanto isso é verdade que 24 Estados norte-

americanos onde a responsabilidade penal era menor de 18 anos estão voltando 

atrás, estão revendo a sua legislação, para elevar ao patamar dos 18 anos. Fixar a 

responsabilidade penal em 18 anos é, portanto, uma tendência mundial. 

 E por que esse tratamento diferenciado? Porque basta olhar para dentro da 

nossa casa, basta olhar como nós tratamos os nossos filhos. Se eles cometem 

alguma transgressão, algum ato de desobediência, não respondemos num primeiro 

momento com violência, com repressão, com a privação da liberdade; pelo contrário, 

nós agimos com os nossos filhos como a lei preconiza que seja feito com os 

adolescentes que praticam atos infracionais: eles têm que ser aconselhados, eles 

têm que receber medidas gradualmente, até a privação da liberdade, naqueles 

casos mais graves em que se fizer necessário. 

 E as leis não podem se pautar nas exceções. Se nós temos no sistema 

penitenciário 750 mil presos e no sistema socioeducativo apenas 26 mil presos, essa 

é uma exceção, esse é um número que não justifica que nós mudemos a nossa 

legislação para atender apenas ao casuísmo de um número pequeno e excepcional. 

Nós temos que ver, sim, qual é a causa de termos adolescentes na prática de atos 

infracionais; de que família são originários esses adolescentes que optam pela 

violência. 

 Esses adolescentes são amamentados pela violência num lar desfeito, são 

amamentados com a violência e com a droga num ambiente em que são ninados, 

são adormecidos com sons de tiros, de balas e de desrespeito. Essa é a causa. 

Vamos atacar a causa e não as consequências. Não é de boa índole responsabilizar 

a vítima dessa violência toda e culpá-la de ser agente dessa violência. Educar todos 

nós sabemos, e, já diziam os filósofos chineses, é muito melhor do que punir. 

 No Rio de Janeiro, tivemos uma experiência, que depois foi destruída: a 

experiência da educação em horário integral. Isto sim é o caminho, é uma agenda 

positiva: colocar todas as crianças e adolescentes brasileiros numa escola em 

horário integral e de qualidade, respeitando os professores, o que não aconteceu 

recentemente num Estado brasileiro, fazendo com que... (Palmas.)  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - Só um minutinho.  
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 Gostaria de comunicar que, pelo Regimento da Casa, a manifestação não é 

permitida. Portanto, peço que por favor não se manifestem, nem a favor nem contra, 

para que não seja necessário interromper o expositor e para cumprirmos o 

Regimento da Casa. 

 O SR. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA - Posso prosseguir, Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - Pois não. 

 O SR. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA - Nós temos que firmar um pacto, sim, 

de compromisso com a juventude. Temos que valorizar a nossa juventude, dar a ela 

uma educação de qualidade, como já disse. Os adolescentes são, na verdade, as 

maiores vítimas e não os principais autores de violência. Dados do Ministério da 

Justiça demonstram isso. Não são dados atualizados, porque nem sequer nas 

estatísticas a criança tem sido prioridade preconizada pela Constituição do Brasil. 

 Também nas estatísticas pecamos em dados atualizados. Os últimos dados 

do Ministério da Justiça são de 2012, e eles apontam que 0,5% da população jovem 

do Brasil, que conta com 21 milhões de meninos e meninas entre 12 e 18 anos — 

apenas 0,5%, senhores, a exceção da exceção —, pratica atos infracionais. Desses, 

praticam atos infracionais de natureza grave, o que nós lamentamos... 

 Lamentamos a perda de vítimas de atos infracionais de natureza grave. Nós 

abominamos a violência, venha de onde vier, inclusive se os autores forem 

adolescentes ou crianças. Nós não aprovamos nenhum tipo de violência e não 

desejamos a impunidade, mas 176 mil jovens entre 12 e 18 anos foram 

assassinados no Brasil. Foram 176 mil mortos de 1981 a 2010. A Organização 

Mundial da Saúde aponta que o Brasil é o quarto país do mundo em extermínio de 

crianças e adolescentes. 

 Reduzir a maioridade penal não afasta crianças e adolescentes da 

criminalidade. O que afasta crianças e adolescentes da criminalidade é o respeito, a 

dignidade e a educação. 

 A modificação dessa legislação é ainda uma afronta aos compromissos que o 

Brasil tem com a comunidade civilizada internacional. Nós temos que pensar bem 

em como ficará a nossa imagem na foto se formos no caminho contrário ao das 

nações civilizadas, que estão colocando a responsabilidade penal no patamar de 18 

anos, se ousarmos modificar esse acordo, que deverá ser denunciado, caso venha a 
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ser aprovada a redução da responsabilidade penal, na comunidade civilizada 

internacional. 

 O Brasil está, portanto, dentro dos padrões internacionais na questão da 

criminalidade e na questão da responsabilidade penal. Segundo a ONU, em 57 

legislações por ela analisadas, 17% apenas adotam a idade menor de 18 anos — 

apenas 17%, segundo dados da Organização das Nações Unidas. 

 É importante que órgãos tenham apontado que essa não é a melhor solução. 

A Associação dos Magistrados Brasileiros e o Ministério Público, cuja representante, 

a Dra. Cristiana Cordeiro, está aqui entre nós — eu presto a ela as minhas 

homenagens —, são veementemente contra a redução da maioridade penal. 

Existem no Brasil 20 mil e 532 adolescentes cumprindo medida de restrição de 

liberdade, segundo dados do Levantamento Anual dos/as Adolescentes em 

Cumprimento de Medida Socioeducativa de 2012 — o número anterior que eu citei 

envolve também adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas, mas 

em liberdade. Isso representa 0,1% da população de 12 a 21 anos no Brasil, 

segundo dados do IBGE. A maioria desses adolescentes cometeu atos infracionais 

equivalentes a roubo (38,7%) e tráfico (27,5%). Esses são os dados do Brasil, 

porque, no que diz respeito ao Rio de Janeiro, os dados são diferentes: a maior 

parte dos atos infracionais são praticados em razão do tráfico de entorpecentes, isso 

é óbvio, é evidente. Esses adolescentes não estão na escola; estão à mercê da 

criminalidade e do narcotráfico.  

 Nós estamos vendo no cenário mundial que a violência não acontece apenas 

em nosso País. Vimos agora mesmo uma declaração do Presidente Obama diante 

da violência da sua polícia, discriminando negros, hispânicos e pobres. Qual foi a 

resposta do Presidente da nação mais importante, mais poderosa do planeta, da 

nação que também mais encarcera no planeta? Disse S.Exa.: “Nossa resposta tem 

que ser a retirada de 80 milhões de dólares de empresas norte-americanas para 

fornecer subsídios para programas de jovens desfavorecidos, em projetos junto com 

as comunidades”. E disse ainda o ilustre Presidente Obama: “Não podemos 

simplesmente nos contentar em deixar todo o trabalho nas mãos da polícia. Isso não 

é novidade, já acontece há décadas. Se você tem comunidades empobrecidas e 

carentes de oportunidade, é mais provável que suas crianças terminem mortas ou 
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na cadeia” — lá, como aqui, já que a indústria do narcotráfico acaba sendo a 

principal empregadora. Então, são essas as causas da criminalidade juvenil que nós 

temos que atacar. 

 A Associação dos Magistrados Brasileiros, que congrega a maioria dos 

magistrados do Brasil, é veementemente contra a redução da maioridade penal. E 

traz dados significativos de que adolescentes que praticam atos infracionais contra a 

vida (homicídio, latrocínio) ou contra a sexualidade (estupro) representam 0,01% dos 

atos infracionais. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA - Como, Deputado? 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA - Muito obrigado. Fico feliz, Deputado. É 

sinal de que V.Exa. está atento aos meus dados. Muito obrigado. 

 Bom, o Ministério Público e a OAB são entidades que representam o Estado 

brasileiro e se manifestam contrários à redução da responsabilidade penal. Uma 

criança maltratada pela degradação urbana da favela, uma criança maltratada por 

estar numa escola decadente, por não ter a atenção pediátrica que merece, 

maltratada por um sistema violento, essa criança vir a matar e a morrer é algo 

natural e cotidiano. 

 Deputado, V.Exa. não estava aqui, e eu quero repetir: os adolescentes que 

praticam esses crimes (0,01%), a partir de 12 anos, são punidos, são privados da 

liberdade. Eles ficam em unidades subumanas, indignas. Ficam. O objetivo da lei 

que foi feita por este Congresso era ressocializá-los, mas, na prática, Deputado, eles 

são escolarizados na criminalidade — isso é que precisa ser fiscalizado, cobrado —, 

porque eles são colocados em condições subumanas, em condições indignas. E 

repito, Deputado: mesmo assim, a reincidência é só de 43%. 

 Portanto, esses adolescentes, desde os 12 anos, podem ficar, na prática, 9 

anos sob a tutela do sistema socioeducativo. Ele pode receber uma medida de 

internação por 3 anos, uma medida de semiliberdade por 3 anos e uma medida de 

liberdade assistida por mais 3 anos. Se essas medidas forem eficientes, Deputado, 

nós não estaremos aqui perdendo tempo. O caminho é este, Deputado: é dar 
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eficiência, dar eficácia ao Estado brasileiro para que ele cuide das suas crianças, 

cuide dos seus adolescentes, cuide da sua juventude.  

 Nós fomos inventados para o ódio e para o extermínio do outro em nome do 

ganho financeiro. 

 Eu lamento comentar que por trás de iniciativas como essa pode estar, mais 

uma vez, o interesse econômico, a privatização dos presídios. Interesses que vêm 

após uma medida como essa podem enriquecer muito algumas pessoas, se isso vier 

a ser aprovado. Eu não acredito nisso. Eu acredito na dignidade, na honra e no amor 

à juventude que tem o Congresso Nacional, que efetivamente não irá aprovar essa 

modificação na lei. 

 De fato, nós abolimos a escravidão, mas a abolição foi tão criminosa quanto a 

própria escravidão. Ela colocou os antigos escravos e os seus descendentes em 

uma situação de inferioridade social, em desvantagem competitiva, o que de algum 

modo se perpetua até hoje. Por mais que alguns ainda subscrevam o perverso ideal 

de uma democracia racial, o resultado dessa criminalidade ainda é o desejo de se 

manter um perfil escravocrata em nosso País. 

 Por outro lado, sabemos que o nosso sistema penitenciário é absolutamente 

ilegal, em todos os sentidos possíveis e imagináveis. Não há um único apenado em 

todo o País que cumpra pena da forma prevista na lei. Todos eles, em todos os 

presídios, Deputado — o senhor deve visitar —, vivem em estado de permanente 

tortura. A pessoa que passa por lá perde a sua dignidade e sai de lá com ódio, 

porque nós, Estado brasileiro, plantamos nele o ódio, para que ele volte à sociedade 

com mais desejo ainda da prática de uma violência ainda maior. 

 O aparato penitenciário, dentro dos quais alguns desejam colocar 

adolescentes ainda em desenvolvimento, entre 16 e 12 anos, é um território… 

 (Não identificado) - Entre 16 e 18 anos. 

 O SR. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA - Entre 16 e 18 anos. Obrigado. O 

senhor está atento e colaborativo. Eu espero que o senhor esteja tão colaborativo na 

hora de votar contra a redução da responsabilidade penal. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - Quero pedir a compreensão 

dos Parlamentares. Embora desejem dar a sua contribuição, que possamos deixar o 
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expositor concluir. Depois, obviamente, no momento das perguntas, vai ser aberta a 

inscrição para todos os Deputados. 

 O SR. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA - Eu agradeço mais uma vez, Deputado. 

V.Exa. tem sido o meu ouvido. Como a escuta que têm aqueles jornalistas para falar 

bobagem, V.Exa. tem sido a minha escuta para eu não falar bobagem. Muito 

obrigado. E eu tenho certeza de que o senhor, na hora de falar, vai votar contra a 

redução da responsabilidade penal. 

 Muitos se iludem pensando que os presídios estão repletos de assassinos, 

estupradores, quando a realidade é muito diferente. Basta olhar as estatísticas 

publicamente disponíveis. No Rio de Janeiro, nós temos 45% de comerciantes de 

uma substância considerada ilegal, que ontem não foi ilegal e que amanhã este 

Congresso poderá declarar legal. No entanto, vidas e vidas estão sendo perdidas 

nesse sistema penitenciário inóspito e inócuo. A redução da maioridade penal não é 

apenas para homicídios. Ela é sistêmica, ou seja, atingiria a totalidade dos crimes 

legalmente previstos, ainda que supostamente seja legitimada pelo combate a 

adolescentes homicidas, cuja proporção é inexpressiva diante dos homicídios 

cometidos por adultos. 

 Permitir que o sistema penal alcance diretamente nossa juventude? Reafirmar 

nossa vocação histórica para a destruição do outro, do diferente, do vulnerável? 

Qual será o próximo passo? Chancelar os presídios privados e com isso garantir o 

encarceramento massivo de jovens vulneráveis? 

 O sistema penal se expande como epidemia e atinge principalmente os 

indivíduos com baixas defesas, os indivíduos mais vulneráveis. 

 Eu visito regularmente os presídios e conheço essa realidade, porque sou eu 

que os mando para lá. Eu sou também desembargador criminal e tenho a 

responsabilidade de acompanhá-los. 

 Vamos compactuar com a demanda por presos que um sistema prisional 

privado que isso inevitavelmente geraria? Vamos reafirmar nossa tradição escravista 

e permitir que jovens tenham suas forças extraídas para a produção do que não 

terão como consumir? 

 A Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores 

Públicos da Infância e da Juventude demonstra seu repúdio a essa modificação. 
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Pouco importa que o art. 228 da Constituição Federal esteja no rol exemplificativo do 

art. 5º como direito fundamental. É direito fundamental, é cláusula pétrea e foi 

firmada pelo Estado brasileiro na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos 

da Criança. 

 Eu concluo, Sr. Presidente, Sr. Relator, a minha manifestação, dizendo que 

acredito piamente que os Srs. Deputados, trazendo esse debate para a sociedade, 

estão prestando, sim, um relevantíssimo serviço à sociedade brasileira, justamente 

porque grande parte da sociedade não conhece esses dados. Os meninos e as 

meninas, as crianças pobres vulneráveis são invisíveis aos olhos da sociedade. Nós 

não temos a visibilidade do sofrimento, da dor por que essas crianças, por que 

esses adolescentes passam. 

 Nós lamentamos também as vítimas de toda forma de criminalidade, seja ela 

praticada por criança, seja por adolescente, seja por adulto. E queremos 

homenagear, neste momento, neste mês de maio, neste mês das mulheres, neste 

mês das noivas, neste mês dos encontros, as mães, cujo dia nós vamos comemorar, 

sobretudo as mães que perderam seus parentes, seus filhos, em razão da violência 

que envolve e que vitimiza todo cidadão brasileiro, sobretudo aqueles mais 

vulneráveis. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas prolongadas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - Nós queremos aqui 

agradecer ao Sr. Siro Darlan de Oliveira, Desembargador da 7ª Câmara Criminal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a explanação. Tenho certeza de que ela 

contribui muito para o relatório que será apresentado pelo Deputado Laerte Bessa, 

nosso Relator, e, consequentemente, para os Deputados que irão votar nesta 

Comissão. 

 Passo a palavra ao próximo expositor, o Sr. Coronel... 

 O SR. DEPUTADO DELEGADO ÉDER MAURO - Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - Pois não, Deputado 

Delegado Éder Mauro. 

 O SR. DEPUTADO DELEGADO ÉDER MAURO - Sr. Presidente, abriu a 

Ordem do Dia. Nós temos a ouvir quatro palestrantes, mas, a qualquer momento, 

nós vamos ser chamados a votar. Nós não vamos ter tempo. Cada expositor vai 
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analisar de uma forma, e nós gostaríamos de poder debater com o expositor a 

questão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - Deputado Éder, nós temos 

um cronograma e, pelo volume de requerimentos que foram apresentados, 

obviamente, não podemos perder tempo. 

 Eu entendo a preocupação de V.Exa., mas não temos em pauta nenhuma 

matéria deliberativa. Nós estamos em uma audiência pública, o que é perfeitamente 

possível realizar paralelamente com a Ordem do Dia. Obviamente, na hora em que 

for aberto o painel para a votação nominal, cada Parlamentar se dirigirá ao plenário 

para votar e retornará, porque nós não podemos suspender a reunião. 

 O Coronel Telhada veio de São Paulo e o Sr. Siro Darlan veio do Rio de 

Janeiro. Eles têm voos marcados para retornar aos seus Estados ainda hoje. Por 

conta do horário, não será possível suspendermos nem adiarmos para outro dia esta 

audiência, e porque temos um cronograma estabelecido pelo Deputado Laerte 

Bessa, nosso Relator, o qual será apresentado a todos. Nós, realmente, temos que 

aproveitar ao máximo o tempo disponível. Mas, de qualquer maneira, é válida a 

sugestão de V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - Pois não, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Sr. Presidente, concordo com 

V.Exa. e quero explicar ao nosso convidado que se durante a fala dele nós nos 

levantarmos e sairmos, será por essa razão. Que ele não imagine ser desatenção ou 

desacordo. Isso pode acontecer, mas não há nenhuma relação com o tema. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - Quando houver votação 

nominal, nós comunicaremos, V.Exas. vão até lá e retornam. Os expositores já 

sabem que, se isso ocorrer, será por conta da votação nominal. 

 O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - Já abriu. Está havendo o 

encaminhamento da Minoria. Vai-se abrir agora a votação nominal. Vamos 

adiantando. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - Cada um vai sair assim que 

achar que deve sair.  
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 Com a palavra o expositor, o Sr. Deputado Coronel Telhada, representante da 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

 V.Exa. tem até 20 minutos para a sua exposição. 

 O SR. CORONEL TELHADA - Obrigado. 

 Quero saudar o Sr. Deputado Andre Moura, Presidente desta sessão; o 

Deputado Laerte Bessa, Relator; o Desembargador Siro Darlan; o Deputado Osmar 

Terra; todos os demais Srs. Deputados e todos os presentes. 

 Agradeço o convite para estar aqui com os senhores e as senhoras nesta 

tarde, a fim de expormos o nosso ponto de vista. 

 Quero dizer, em primeiro lugar, que estou aqui como um cidadão cumpridor 

dos seus deveres, um cidadão de 53 anos, pai e avô, um policial militar. Servi nas 

tropas da Polícia Militar do Estado de São Paulo durante 33 anos. Entrei com 17 

anos e me aposentei, por força de lei, aos 50 anos. Hoje estou como Deputado 

Estadual por São Paulo, eleito com 254 mil votos, visando justamente à parte de 

segurança pública. 

 O assunto é bem polêmico. Muitas pessoas têm seus prós e contras com 

relação a esse assunto. A versão que eu quero apresentar aqui é a versão do 

cidadão, do policial, daquele que sempre enfrentou o problema nas ruas. Nós temos 

muitas versões técnicas bonitas, bem apresentadas, mas a visão da rua é outra. A 

visão do povo é outra. A visão do povo é aquela que nós sabemos hoje, que a 

imprensa tem acompanhado e divulgado. 

 Eu não sou muito favorável a estatísticas, mas, estatisticamente, tem-se 

confirmado que cerca de 88% a 92% da população, principalmente no Estado de 

São Paulo, têm sido favoráveis à diminuição da maioridade penal. Então, essa não é 

somente a minha opinião; é a opinião de um grande número de cidadãos.  

 O ECA — Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado pela Lei nº 8.069, 

de 1990, portanto 25 anos atrás. Três anos depois, a PEC 171 foi apresentada, 

estabelecendo a redução da maioridade penal. Ou seja, em 1993 já se constatou 

que havia alguma coisa errada, que estava havendo algum problema. Constatou-se 

isso há praticamente 22 anos, e até hoje não se fez nada. 

 Essa lei foi criada com a melhor das intenções, que era cuidar do menor 

abandonado. 
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 O SR. DEPUTADO ALBERTO FRAGA - Sr. Presidente, peça ao pessoal que 

escute, pelo menos, o outro lado. Na hora em que o Dr. Siro estava falando, havia 

silêncio. Na hora em que o Coronel está falando, fica esse bochicho lá atrás? Vamos 

respeitar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - Solicito a todos que 

permaneçam em silêncio, para que não seja necessário pedirmos a retirada.  

 O SR. CORONEL TELHADA - Muito obrigado, mas estou acostumado a ouvir 

um lado só. É sempre assim, mas vamos tentar resolver esse problema. 

 A lei foi criada com a melhor das intenções: fazer com que as pessoas 

respeitassem o menor abandonado. Em contrapartida, a lei tornou-se um 

Frankenstein, porque acabou criando uma série de monstros mirins. E eu digo isso 

aos senhores e às senhoras com a maior tranquilidade, porque eu enfrentei esses 

monstros mirins durante vários anos da minha vida. Eu tenho uma marca de bala 

aqui na mão — se alguém quiser, pode ver de perto. Foi um adolescente de 16 anos 

que a fez. E tenho uma outra no braço, e esta foi um garoto de 17 anos que fez, fora 

as inúmeras ocorrências — centenas, milhares de ocorrências — de que participei, 

envolvendo menores de idade. 

 Eu entendo o ponto de vista de todo mundo, mas quero apresentar aqui o 

ponto de vista de quem vive essa realidade diariamente. Muitas pessoas acham que 

nós estamos falando de menores abandonados, de adolescentes em formação. Os 

adolescentes que eu conheço estão em formação para o crime. Quando a pessoa 

vai tratar com esse cidadão — ele está lá, a pessoa está do outro lado da mesa, há 

um aparato de segurança em volta daquele criminoso —, ele é um santinho ali. 

Quem vê, fala: nossa, esse menino, coitado, é uma vítima da violência, a mãe foi 

estuprada, a violência, a droga... Desculpas não faltam. Mas quando eu enfrento 

essa criança, ela está com um revólver na mão, com uma pistola na mão, com um 

fuzil na mão. A história é diferente. Não é bem assim como parece. 

 A sociedade tem que entender que ninguém aqui quer encarcerar criança em 

formação, adolescente em formação. Nós estamos falando em bandido, em 

criminoso. (Palmas.) 

 Muito obrigado. 

 Centenas e centenas de pessoas, diariamente... 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - Cel. Telhada, da mesma 

forma que na manifestação favorável ao expositor Dr. Siro, peço a todos que 

cumpram o Regimento. As manifestações não são permitidas neste plenário durante 

a reunião desta Comissão Especial. 

 Desculpe-me a interrupção. 

 O SR. CORONEL TELHADA - Muito obrigado, Sr. Presidente.  

 Então, como disse aos senhores e às senhoras, a situação não é tão tranquila 

quanto parece. Nós não estamos falando de crianças abandonadas, estamos 

falando de criminosos, de pessoas criminosas. 

 Quando discutimos a maioridade penal, nós temos que deixar o aspecto 

ideológico de lado. Nós todos somos vítimas. Todos, sem exceção, os que são a 

favor e os que são contra, somos vítimas disso. Não interessa se você é de direita, 

de centro ou de esquerda: Deus o livre de um dia passar por uma situação dessas, 

como milhares de pessoas têm passado! 

 Ninguém aqui quer encarcerar criança; nós queremos colocar bandido na 

cadeia, porque ali é lugar de bandido. Entendam isso. 

 Há pessoas que falam assim: “Mas o criminoso vai para a cadeia e ele não 

aprende nada. A cadeia não ensina nada”. Cadeia não é escola. Cadeia é lugar para 

se cumprir pena. À escola ele tem que ir antes de ir para a cadeia, se ele optou pelo 

crime. Crime é opção. Eu falo isso porque venho de uma classe muito pobre de São 

Paulo. Eu fui criado na periferia. Enquanto eu resolvi estudar e ingressar na Polícia 

Militar, muitos amigos meus partiram para o crime. Então, crime é opção. Não 

venham com essa história de que ele é obrigado a entrar para o crime, porque ele 

não é. Crime é opção. Se ele resolveu entrar para o crime, essa foi a opção que ele 

fez. 

 A sociedade tem que entender que nós temos que ter leis rígidas para fazer 

com que essa pessoa seja exemplo para as demais. O que falha no Brasil hoje, o 

grande problema da lei no Brasil hoje é a impunidade. A impunidade faz com que 

outras pessoas sintam-se encorajadas a praticar o crime. Esse é o problema. Nós 

precisamos pensar nisso. 

 Diz-se que existem falhas no sistema penitenciário. Se nós fôssemos pensar 

que existem falhas no sistema penitenciário, eu acho que deveríamos propor que 
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não se prendesse mais ninguém. Se existem falhas no sistema penitenciário e não 

podemos pôr ninguém na cadeia, o que nós fazer então? Se há muita gente presa, 

isso é sinal de que a polícia está prendendo. 

 Se existe falha no sistema penitenciário, vamos trabalhar para minorar essas 

falhas, mas não vamos parar de ter leis que façam com que o ladrão vá preso. 

Entendam isto: a existência de falha no sistema penitenciário não é argumento para 

não se diminuir a maioridade penal. “Senão, vamos ter mais gente presa.” Que bom!  

 Precisamos mesmo falar aqui em 0,5% dos crimes. Que seja 0,0001%; é 

crime, tem que ir para a cadeia. Esse 0,0001% pode ser o seu filho, pode ser o seu 

neto. 

 Entendam uma coisa: nós estamos falando de vida. Ninguém aqui é malvado: 

“Vamos botar a pessoa na cadeia, porque nós somos malvados”. Não é isso. Nós 

estamos falando em vida. 

 Eu não acredito muito em estatística, mas, quando se fala em 0,001% é o 

mesmo que se ter 0,000%. Nós temos que ter o mínimo possível e não achar que 

0,005% é normal. Não é. Nós temos que diminuir isso. 

 Vai-se diminuir a violência no Brasil com a redução da maioridade penal? Isso 

só o tempo vai dizer. Nós temos que tentar. Nós não podemos achar que com a 

diminuição da maioridade penal vai-se diminuir a criminalidade no Brasil. Não é só 

isso. Nós precisamos mudar nossas leis. Nossas leis são fracas, nossas leis são 

benévolas, as polícias estão de mãos amarradas, a sociedade está perdida quando 

se fala em segurança pública. Nós precisamos tomar uma série de providências na 

área de segurança para então podermos falar em diminuição da criminalidade. Não 

é uma ou outra providência que vai fazer com que haja diminuição da criminalidade. 

Dizer que haveria ou não diminuição da criminalidade seria hipocrisia da nossa 

parte. Nós temos que tentar para ver. 

 Como disse, o ECA tem 25 anos. Nós estamos tentando há 25 anos. Vamos 

mudar. Vamos tentar outra alternativa. “Ah, Coronel, não dá certo”. Vamos tentar 

outra alternativa. Isso é sociedade. A sociedade é um órgão vivo. Ela tem que se 

adaptar à situação. Nós temos sempre que procurar a melhor situação. Nós não 

podemos achar que uma lei criada há 25 anos vai ser boa eternamente. Não adianta 

nós ficarmos com esse discurso, porque esse discurso foge à realidade das ruas. Eu 
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estou vendo pessoas levantando cartazes, inflamadas, eu não sei a que lugar essas 

pessoas pertencem, mas eu duvido que essas pessoas morem em comunidades, eu 

duvido que essas pessoas tenham sido vítimas de violência.  

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. CORONEL TELHADA - A senhora fala depois.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - Vou pedir à segurança que 

se ela se pronunciar mais uma vez, que a retire do plenário. Mais uma vez, vai retirar 

V.Sa. e qualquer outra que se manifeste, a partir de agora. 

 O SR. CORONEL TELHADA - Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu duvido que 

essas pessoas que fazem isso tenham sido vítimas de violência. Ontem, na 

Assembleia Legislativa de São Paulo, uma Deputada foi contra a diminuição da 

maioridade penal. Outro Deputado se levantou, o Deputado Abelardo Camarinha, 

que foi Deputado Federal nesta Casa, contou a história dele. Ele estava dentro de 

casa, e um indivíduo de 17 anos entrou na casa dele e deu um tiro na cabeça do 

filho dele de 25 anos. Esse indivíduo ficou 1 ano, ou 2 anos preso, já está na rua, lá 

em Marília, e ele cruza com esse indivíduo toda vez que ele vai ao mercado. Ele 

disse que está em prisão perpétua, ele e sua esposa estão em prisão perpétua, 

porque quando eles cruzam com esse indivíduo ele ainda os ameaça.  

 Eu pergunto aos senhores e às senhoras: é isso que nós queremos para 

todos nós? É isso que nós queremos? Eu, Cel. Telhada, como policial, digo o 

seguinte para vocês: eu estou preocupado com a segurança de vocês. Eu não estou 

preocupado se o criminoso vai para a cadeia ou não. Eu quero que ele vá para a 

cadeia, eu quero que ele responda pelos seus crimes. Acho que é um direito da 

sociedade exigir e fazer com que isso seja cumprido. 

 Eu ouvi hoje aqui várias pessoas dizerem que 18 anos é a tendência mundial. 

Foi dito hoje que 18 anos é a tendência mundial. Também não sei de onde foi 

retirada essa estatística. Tenho em mãos dados, inclusive da Câmara dos 

Deputados, com várias idades de maioridade penal de países que são referência. 

Sempre que queremos falar sobre países bonitos, do Primeiro Mundo, nós falamos 

em Canadá, Holanda, Israel, Japão e Estados Unidos. Para os senhores terem uma 

ideia, são os seguintes os dados: Canadá, 12 anos; Alemanha e China, 14 anos; 

Estados Unidos, de 6 a 12 anos, dependendo do Estado; Dinamarca, Finlândia, 
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Noruega e Suécia, 15 anos. Esses são países considerados ótimos. Em toda 

reportagem que nós vemos sobre esses países, eles são enaltecidos como países 

de Primeiro Mundo.  

 E nós achamos, no Brasil, que nós somos os donos da verdade, que nós 

sabemos tudo. Os senhores não estão ouvindo a voz da rua, a voz do povo. O povo 

quer a diminuição da maioridade penal. Os senhores são Deputados, os senhores 

vão votar um projeto, os senhores representam o povo e têm que entender que o 

povo quer a diminuição. O povo exige essa diminuição, porque o povo está refém 

nas ruas.  

 Aqui, quando se falou em criminalidade, citaram meninos e meninas. Eu acho 

interessante esse jogo de palavras. Nossa, nós vamos colocar meninos e meninas 

na cadeia. Quem falou que se vai colocar menino e menina na cadeia, gente? É 

criminoso, é cara armado, é assassino, é estuprador, é ladrão, é pessoa que mata, é 

pessoa que estupra. Não é pessoa que alisa. “Ah, mas essas pessoas... Vai saber a 

causa. Foi o lar desfeito, foi a violência familiar?” Há 25 anos se conta a mesma 

história e não se resolveu o problema. Nós precisamos dar uma solução para o 

Brasil. A solução hoje seria a diminuição da maioridade penal para nós analisarmos 

se vamos reduzir essa situação. 

 Aqui se falou também que a maioria do pessoal da Justiça, do pessoal 

envolvido com a Justiça, é contra a diminuição da maioridade penal. Eu até entendo 

porque é contra. O juiz, o desembargador, o promotor, o advogado, quando ele trata 

com o rapaz que foi preso e que está sendo conduzido para ser ouvido em 

determinado caso, ele vê o menino sentado ali, a criança inocente, olhos baixos, 

triste, arrependendo-se do que fez, o aparato policial em volta, porque está todo 

mundo seguro, eu estou do outro lado da mesa. Você olha aquilo e fala: “Coitado 

desse menino. Que dó! O menino tem 15, 16 anos, ele só matou alguém, ele só 

estuprou, mas ele não queria fazer isso. Isso é um reflexo da sociedade”. Gente, não 

é assim. 

Eu enfrento o outro lado, eu estou nas ruas. Perguntem a qualquer pessoa 

que foi vítima de uma violência por parte de um menor de idade, que os senhores 

saberão do grau de agressividade dessa pessoa. Eles não medem agressividade. 
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Por quê? Porque são impunes. A lei não os atinge. Eles sabem que vão cumprir uma 

medida socioeducativa e logo estarão na rua.  

 E algumas pessoas, Sr. Presidente, falam “Ah, mas o grau de reincidência no 

sistema penitenciário é muito grande e na Fundação Casa é muito pequeno”. É outra 

falácia. Se o cara é preso com 15, 16, 17 anos, ele fica 1 ou 2 anos com o sistema 

de recolhimento socioeducativo, que seja, mas quando ele sair, quando fizer 18 

anos, ele estará zerado de novo, ele é mais limpo do que qualquer um de nós aqui, 

zeradinho, limpinho. Quando ele praticar um crime novamente, vai entrar como 

primeiro crime, não se vão contar os crimes de quando ele era menor.  

Então, não há reincidência no sistema da Fundação Casa. Por quê? Porque, 

quando ele comete crime novamente, ele já tem 18 anos, ele vai para o sistema 

carcerário. Então, esse papo de que não há reincidência na Fundação Casa não 

procede, também. Por quê? Porque ele já faz 18 anos.  

 Então, no meu entendimento, para ser bem sincero com os senhores, eu acho 

que não deveria nem haver maioridade penal. Eu acho que a pessoa deveria 

responder pelo crime dela. Ela cometeu um crime, dependendo do valor do crime, 

um crime grave, hediondo, seja o que for, ela responderia, independentemente da 

idade. Mas, já que nós estipulamos uma maioridade penal, que aqui no Brasil é 18 

anos, eu acho que tem que ser diminuída. Para mim, sinceramente, deveria ser de 

14 anos, e vou dizer por quê. Eu já peguei muito menino de 14, 15 anos armado na 

rua e terrível, terrível, não teme nada.  

Mas, já que se estipulou para 16 anos, eu acho ótimo. Nós não queremos que 

a juventude vote com 16 anos? Por que, com 16 anos, o cidadão pode votar para 

Presidente? Não queremos que o menor de 16 anos dirija, seja habilitado? Muita 

gente é a favor disso. Por quê? Por que, para dirigir um carro, ele pode ter 

competência? Para passar no exame psicológico, para dirigir um carro, para colocar 

a vida de outras pessoas em risco — porque todo motorista acaba fazendo isso —, 

ele tem competência; agora, para responder por um crime, o menor de 16 anos não 

tem competência? Baseado em quê nós falamos isso?  

 Então, eu acho que todos os senhores e senhoras precisam entender que, na 

realidade, quando nós falamos em diminuição da maioridade penal, nós estamos 

falando em colocar criminosos na rua. Ninguém quer colocar criança, ninguém quer 
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colocar adolescente em formação. Nós não estamos falando que o adolescente mal 

educado que fez uma besteira na rua vai ser jogado aos leões. De jeito nenhum! 

Nós estamos falando de uma pessoa que matou, que roubou, que estuprou, que 

sequestrou, isso sim é falar em colocar bandido na cadeia. Nós não estamos falando 

em criança. Entendam! Vamos parar com essa hipocrisia, gente, pelo amor de Deus! 

Vamos parar com isso! Nós estamos falando em vida, nós estamos falando na vida 

de todos que estão aqui.  

Todos os senhores são vítimas. Saindo daqui, Deus nos livre, voltando para 

as nossas cidades, para os nossos Estados, ou aqui mesmo em Brasília, todos nós 

somos vítimas em potencial. Eu vejo muitas senhoras aqui, muitas jovens. Qual a 

jovem que se sente segura, aqui, hoje, em sair à noite, em qualquer grande cidade, 

com relógio, com celular, com carro, com uma gargantilha, que seja? Sabe que vai 

poder sofrer uma violência.  

 Então, eu sei que muitos aqui estão se manifestando contra a diminuição da 

maioridade penal até, talvez, por princípios ideológicos. Peço que repensem isso. 

Ninguém quer o mal de ninguém. Quando falamos em trabalhar forte uma lei é 

porque queremos o bem da sociedade. Eu quero o bem de todos os senhores, eu 

quero o bem da pessoa, do cidadão trabalhador. Quem cometeu crime, que pague 

pelos seus crimes. Isso é ser sociedade, isso é ser democrático. Ninguém está 

querendo nenhum absurdo aqui, ninguém está querendo fazer nada que seja ilegal.  

 Finalmente, foi lembrado aqui o dia das mães. Antes disso, eu queria dizer 

uma coisa, também, sobre LGBT. Eu sou de um partido que tem uma tendência forte 

para LGBT, que é o PSDB, tem até um pessoal da tendência das lésbicas. Não é 

nada direcionado. (Risos.)  

Eu quero contar um caso para os senhores notarem o que é violência. Eu 

comandava o 7º Batalhão em São Paulo, é bem na área central, na Rua Augusta. Eu 

acho que todo mundo já ouviu falar na Rua Augusta, em São Paulo. Nós temos 

muito movimento de gays, lésbicas, principalmente na época da parada gay. Uma 

vez, dois jovens homossexuais, descendo a Augusta, foram abordados por quatro 

indivíduos. Esses quatro indivíduos passaram a espancar aqueles dois jovens 

homossexuais simplesmente porque eram homossexuais — simplesmente porque 

eram homossexuais! Passaram a arrebentar no pau, vou dizer no português claro: 
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arrebentar no pau. Um policial militar, o Cabo Neves, estava no ponto de ônibus à 

paisana. Ele viu aquela situação, ele foi, tentou resgatar os dois jovens, acabou 

apanhando junto, quebraram-lhe o nariz, deixaram o Cabo Neves sem dente na 

boca. Ele foi socorrido, levado ao hospital. Os jovens tiveram menos danos, mas, 

como ele interveio na ocorrência, ele acabou sendo o mais arrebentado da história. 

Acabaram com o Cabo Neves. Hoje ele é sargento e até me ligou na semana 

passada. Ele foi socorrido e, 2 meses depois, voltou ao serviço — para os senhores 

verem a violência da agressão. Os quatro agressores eram menores de idade.  

 Então, para algumas pessoas que, às vezes, têm isso aqui como uma 

ideologia, eu repito: não há ideologia quando se fala em crime. Há a pessoa decente 

e há o criminoso. Para o criminoso, deve haver o peso da lei. Parem com essa coisa 

de que segurança é coisa de direita, de que segurança é coisa de tortura, de que 

polícia é coisa de direita. Parem com isso, pelo amor de Deus! Vejam a situação em 

que nós estamos no Brasil atualmente. Nós estamos todos no mesmo barco, na 

mesma situação. Se não nos juntarmos e lutarmos para termos uma lei muito 

melhor, para que bandido vá para a cadeia, nós não vamos ter melhoria nas 

cidades, nos Estados e no País nunca. É necessário que realmente se reveja isso.  

 Foi mencionado aqui o Dia das Mães — eu achei muito bonito. Não sei 

quantas mães vão chorar porque os seus filhos menores de idade foram mortos. Eu 

queria lembrar que, nos últimos 4 anos, 400 mães, mulheres e filhos de policiais 

militares, só em São Paulo, não vão ter Dia das Mães. Só em São Paulo, 400 mães, 

mulheres e filhos não vão ter Dia das Mães. Por quê? Porque seus maridos e filhos 

morreram defendendo a sociedade. 

 Nós temos que entender que quem luta por nós deve ser preservado por nós, 

que quem morre por nós tem que ser honrado por nós. Temos que entender que 

todos nós, sem exceção, estamos no mesmo barco. Então, não vamos fazer desta 

causa uma causa ideológica. 

 Todos os que estão aqui, parem 1 minuto, por gentileza, até aquela jovem 

que está erguendo o cartaz ali. O que ela falou ali? “Redução não é a solução”. 

Bonito, acho legal, só que eu queria que as duas, por favor, pensassem. Não sei se 

são casadas ou não, mas, se não forem, certamente um dia serão e terão filhos. Eu 

faço votos para que as senhoras e as senhoritas nunca passem pelo que eu vi mães 
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passarem. Pode ser engraçado hoje, é até motivo de riso porque vocês estão aqui, 

mas é porque vocês nunca estiveram na beira de um caixão, chorando por um pai 

de família ou uma mãe de família; vocês nunca viram uma mulher estuprada dos 

dois lados, toda arrebentada. Vocês nunca viram isso. Então, é muito bonita essa 

risadinha, é legal. Quando vocês virem isso, vocês, com certeza, mudarão de 

opinião, porque todos nós somos vítimas dessa violência. Se nós não mudarmos a 

situação atual do País, se nós não pagarmos, os nossos filhos pagarão; se não 

forem os nossos filhos, serão os nossos netos. 

 Então, é hora de a sociedade brasileira pedir uma solução e diminuir essa 

maioridade penal para 16 anos. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - Nós é que agradecemos pela 

brilhante exposição ao Deputado Estadual Coronel Telhada, do Estado de São 

Paulo.  

 O SR. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - Pois não. 

 O SR. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA - Sr. Presidente, desculpe-me, pois sei 

que é indevida a minha intromissão, mas só queria que se registrasse na ata que eu 

me manifestei respeitosamente com todos os companheiros de Mesa, e fui aqui 

chamado de mentiroso e de hipócrita. Pedi a palavra só para registrar isso.  

 Obrigado. (Palmas.) 

 O SR. CORONEL TELHADA - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - Sem manifestação, por favor. 

 Com a palavra, pela ordem, o Coronel Telhada. 

 O SR. CORONEL TELHADA - Eu gostaria que fosse citado nominalmente 

quem chamou o prezado Desembargador de mentiroso e hipócrita. Foi dito de uma 

maneira geral. Se a carapuça serviu, foi dito de uma maneira geral.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - De qualquer maneira, vai 

ficar o registro na ata desta audiência pública.  

 Passo a palavra agora ao querido Deputado Federal Osmar Terra, do PMDB 

do Rio Grande do Sul.  

 V.Exa. tem até 20 minutos para a sua exposição.  
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 O SR. DEPUTADO OSMAR TERRA - Eu queria agradecer pelo convite, 

agradecer ao Presidente Andre Moura, agradecer o Deputado Darcísio Perondi, que 

eu sei que foi o provocador deste convite.  

 Eu vou passar aqui uma informação. Eu sou médico, coordenei um programa 

de cuidados com adolescentes em situação de risco no Rio Grande do Sul, na 

década de 90, chamado Piá 2000, um programa do Governo do Estado. Fui 

Secretário Estadual da Saúde por 8 anos. Fui Presidente do Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde, com programas de redução da violência.  

Então, o que eu vou falar aos senhores é fruto dessa experiência e da 

curiosidade científica.  

A minha tese de mestrado foi sobre comportamento violento. Foi um estudo, 

uma revisão sistemática de trabalhos científicos publicados sobre isso. Eu acho que, 

quando se têm as paixões e os pontos de vista muito arraigados em relação ao 

assunto, é importante ver o que funciona na prática. Temos que ter um critério 

prático. O velho Karl Marx dizia que a verdade é comprovada na prática. Não 

adianta a pessoa ficar filosofando, filosofando.  

Então, o que eu vou falar é sobre um apanhado, sobre um assunto em que eu 

tenho trabalhado na questão de redução da violência. Eu ajudei o Governo do 

Estado a montar um programa de redução da violência que reduziu o número de 

homicídios no Rio Grande do Sul, entre 2007 e 2010. Agora, explodiu o número de 

homicídios lá. E vou falar do ponto de vista científico, sobre o que a ciência fala a 

respeito dessa questão, inclusive a questão da redução da maioridade penal.  

(Segue-se exibição de imagens.) 

Se é na mente dos homens que surgem as guerras, é na mente dos homens 

que devem ser erguidas as defesas da paz. Nós temos que trabalhar com o ser 

humano, com a mente humana, para reduzir. Existem países que têm, 

independentemente da redução ou não da idade penal, uma criminalidade muito 

baixa. E há países, como o Brasil, que são recordistas mundiais em homicídios.  

Nós estamos num país que bate, todos os anos, o recorde mundial, em 

números absolutos, de homicídios. E não é motivo para nenhuma preocupação do 

Governo. Isso, para mim, seria motivo de um gabinete de crise. O Brasil tinha que ter 

um gabinete de crise! Um mutirão de todas as forças hoje no Brasil, começando pelo 
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Governo, para enfrentar esse escândalo que é ter 56 mil homicídios. Quando fazem 

essas contas, fazem também uma conta inversa: “Não, mas a taxa de homicídios 

não é tão alta”. Não interessa a taxa, interessa o número absoluto!  

O Brasil tem 56 mil e 337 homicídios, tem 46 mil mortes no trânsito — recorde 

mundial também — e tem 10.600 suicídios. O Brasil está ficando o maior País em 

número de suicídios no mundo.  

Como nós podemos comparar isso? Vamos pegar os cinco países com maior 

população do mundo. A China tem 13 mil homicídios, e nós temos 56 mil, um para 

cada cem mil. A Índia tem 48 mil homicídios; 4,8 por cem mil. Os Estados Unidos, 

que todos dizem que são um país muito violento, que é um absurdo, têm 15 mil 

homicídios, 3 por 100 mil. Eu sou contra a pena de morte, mas a Indonésia, que 

acabou de executar um traficante brasileiro, tem 1400 homicídios e 250 milhões de 

habitantes, 50 milhões a mais que o Brasil. E o Brasil é essa vergonha! São 56 mil 

homicídios, 28 por cem mil.  

O que nós estamos fazendo para reduzir isso? Essa é a maior preocupação, 

por isso surgem ideias de redução da maioridade penal. Surgem em todos os níveis! 

Está todo mundo querendo reduzir! Gostaria muito que o filho da Deputada Keiko 

Ota estivesse vivo. Todo mundo queria isso! Eu acho que, de um lado e do outro, 

bem intencionados estamos todos, mas todo mundo está querendo, de alguma 

maneira, encaminhar uma solução para isso.  

É solução reduzir a idade penal? Vamos dar uma olhada. Eu vou fazer só 

alguns conceitos aqui. Esse é um trabalho do Richard Tremblay, professor da 

Universidade do Canadá. Hoje é o autor e pesquisador que mais acompanha cortes 

de desenvolvimento humano. Pega crianças desde a gestação até a idade adulta. 

Cortes são grupos de pessoas, de uma determinada população, que nascem num 

determinado ano e que são acompanhados ao longo de toda a vida, para ver o que 

acontece com eles.  

Essa é uma imagem de uma exposição do Tremblay. Como uma criança linda 

e angelical dessa se transforma num ser violento, brutal? Tem que se entender 

como funciona a mente humana e como funciona a base material da mente, como o 

cérebro funciona.  

Então,  rapidamente, vou mostrar algumas questões aqui. 
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 Nós temos um cérebro com 100 bilhões de neurônios, que se interconectam 

em média com 15 mil conexões por neurônio. É um mundo fantástico, inimaginável 

quase. Quem tem um parente ou quem já viu uma pessoa com AVC, com derrame, 

sabe que uma parte dos músculos para de funcionar. Isso significa que aqueles 

neurônios que controlavam aquilo morreram. A fala é controlada por uma região do 

cérebro; o pensamento é controlado por uma região do cérebro. A impulsividade do 

ser humano tem a ver com o funcionamento do cérebro. É claro que não é só isso. 

Nós sofremos influência do ambiente, e há uma série de coisas, mas é justamente 

dessa junção do ambiente com o funcionamento do cérebro que se molda o 

comportamento humano.  

 Os neurônios funcionam por conexões. Isso é um ponto de conexão. Nessa 

conexão há a atividade elétrica. Vem o impulso elétrico para aquele cabo ali, que é o 

axônio, e libera substâncias químicas. Essas substâncias químicas têm uma 

importância muito grande, elas regulam o humor. Dependendo da quantidade de 

serotonina no cérebro, a pessoa fica mais ou fica menos deprimida. Dependendo da 

quantidade de dopamina, ela sente um prazer intenso. É aí que atuam as drogas. As 

drogas são dopaminérgicas. Elas empurram a produção de dopamina e dão uma 

sensação de êxtase temporária, levando a pessoa a procurar de novo sentir aquela 

sensação. Todos esses impulsos formam memória, e nós somos fruto das nossas 

memórias. Quanto maior a intensidade desse impulso elétrico, maior a quantidade 

de receptores para essas bolinhas, que são as substâncias químicas. Quando é 

insuficiente o número de receptores, em minutos o neurônio forma novos ramos e 

vai formando novas conexões e forma uma rede específica para aquele impulso. 

Essa rede não desaparece mais, ela é a memória de longo prazo. Isso foi 

descoberto e deu o Prêmio Nobel para o Kandel, em 2000.  

 Essa memória de longo prazo fixa aquela sensação. Cada vez que é ativado 

aquele circuito, volta aquela lembrança. E a memória é sempre uma coisa do 

contexto, ela nunca é de uma coisa só. A pessoa sente o cheiro de um perfume e se 

lembra de monte de coisa ao mesmo tempo, não só do perfume. E isso para 

qualquer situação. Quando a pessoa lembra a rua onde mora, o seu quarto, ela se 

lembra de um monte de coisa ao mesmo tempo.  
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 Essa foi a descoberta do Kandel. Esse aqui é um esquema mostrando que 

quanto mais impulso, maior a quantidade de conexões, que formam redes. Nós 

somos fruto dessa memória. Tudo em nós é memória. Se desaparecer a memória, 

nós desaparecemos, nós não sabemos nem quem somos. 

 O cérebro aumenta de tamanho rapidamente a partir do nascimento. Aqui é o 

nascimento. Ele aumenta muito rápido nos primeiros anos, depois ele estabiliza. Por 

quê? Aumentam-se essas conexões, essas memórias, não aumenta o número de 

neurônios. Nós temos praticamente o mesmo número de neurônios do nascimento, 

mas eles vão aumentando as conexões e o tamanho do cérebro.  

 Isso é o que acontece dentro. O que os senhores estão vendo aí é o cérebro 

de um feto sendo organizado no útero. Os impulsos que ele sente, de uma 

programação genética e do ambiente, vão organizando novas conexões, vão 

formando uma rede incrível, de bilhões de conexões, que vão preparar esse feto 

para nascer e para enfrentar o mundo, para entender o mundo em que ele vai viver. 

Esse é um processo incrivelmente rápido no início da vida; depois, ele diminui de 

intensidade, mas se mantém ao longo de toda a vida. 

 Ali é um recém-nascido e a quantidade de conexões que tem. Depois, vemos 

um bebê de 1 mês. Vejam como vai aumentando: 6 meses, 2 anos, 4 anos. Do 

nascimento até os 2 anos ou 3 anos de idade, passa de 2 mil conexões por neurônio 

para 18 mil conexões por neurônio. Um menino de 3 anos tem o dobro de conexões 

no cérebro do que um adulto de 21 anos.  

 Eu estou dizendo isso para mostrar que o desenvolvimento humano não é 

uma coisa linear. São ciclos que vão se organizando e são ciclos que ajudam a 

organizar o cérebro. Por isso que é diferente uma criança de 2 anos de um menino 

de 10 anos, como é diferente um menino de 16 anos de um adulto de 21 anos. Eles 

são diferentes, eles pensam de maneira diferente e estão em ciclos diferentes do 

desenvolvimento, com possibilidades, inclusive, de redes neuronais diferentes para 

pensar.  

 Isso aí em cinza é a substância branca, que são as conexões, são os ramos 

dos neurônios. Ali em cima, é com 1 mês. Vejam como vai aumentando o cinza. Ele 

vai aumentando até os 20 anos de idade. São as conexões que vão se ampliando, é 
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o conhecimento do mundo, são as informações que permitem sobreviver em 

melhores condições neste mundo.  

 Isto aqui é muito importante, é a curva das sinapses — sinapse são essas 

conexões. Aqui é quando o bebê nasce, o número de sinapses que tem entre os 

neurônios. Vejam como sobe nos primeiros 5 anos de vida; depois vai diminuindo. O 

adulto tem a metade das conexões que tem o menino. O que acontece? O cérebro, 

a partir da puberdade, dos 9 anos de idade, precisa se especializar para ser mais 

eficiente. Então, ele apaga as conexões que não são muito usadas. Tudo que não é 

muito usado é deletado, desaparece. E ficam as conexões mais permanentes, as 

que são mais estimuladas.  

Por isso que o menino que usa droga aqui nesta fase forma uma memória da 

droga muito mais poderosa do que se ele começar a usar droga na idade adulta. E 

ele fica dependente muito mais rapidamente do que um adulto fica dependente da 

droga. Por isso que a propaganda da droga, que não tem problema, que vamos 

usar, não sei o quê, causa um dano enorme aos adolescentes, porque eles passam 

a acreditar que aquilo não tem problema, passam a usar com frequência e ficam 

dependentes. Cinquenta por cento dos adolescentes que fumam maconha toda 

semana ficam dependentes para o resto da vida. Ele forma uma memória que não 

desaparece mais. Qualquer coisa que evocar aquela sensação, dá fissura. E isso 

acontece em relação a todas as drogas, inclusive o álcool e o cigarro, as lícitas e as 

ilícitas.  

Então, essa fase aqui é uma fase crítica, de reorganização do cérebro, ao 

mesmo tempo em que aumentam os hormônios. É uma confusão mental que 

acontece aqui na adolescência. O adolescente tem uma confusão mental 

importante. Quem tem filho adolescente sabe sobre o que eu estou falando. Sabe 

como ele muda de humor de hora em hora; uma hora ele está rindo, outra hora ele 

está chorando. Ele é instável emocionalmente. Isso aqui o instabiliza 

emocionalmente.  

 Aqui vemos como o cérebro cresce rápido em 9 meses, tudo formando novas 

conexões. Isso aqui é muito importante, mostra como as funções cognitivas se 

organizam. Aqui é a percepção. A visão se organiza nos primeiros 6 meses, depois 

não se organiza mais. A criança que nasce com catarata, que não é corrigida nos 
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primeiros 2 meses ou 3 meses de vida, fica cega para sempre. O cérebro se 

reorganiza em outra direção. Então, existe o momento certo para formar a visão, 

para formar a audição, para formar a linguagem.  

Vejam que aqui são meses. Aqui é o nascimento. Aqui são meses, e aqui são 

anos de vida. Então, nos primeiros anos se organizam, inclusive, as altas funções 

cognitivas. O cuidado no início da vida previne um monte de coisa depois. É aqui 

que o investimento é melhor, é mais recompensado por políticas públicas.  

 Vamos adiante. Aqui temos uma curva feita pelo Heckman, Prêmio Nobel de 

Economia, também do ano 2000. Ele mostra que os investimentos na primeira 

infância — aqui é a idade — são os que dão o maior retorno. Quanto mais cedo o 

investimento em políticas públicas, maior o seu retorno. Depois, só resta o 

treinamento para o trabalho, depois de muitos anos, e com pouco resultado.  

 Gostaria de exibir um filme curto sobre o estudo do Tremblay com crianças 

pequenas. (Pausa.)  

 Como o vídeo não quer funcionar, vou eu mesmo falar a respeito. 

 O Tremblay trabalhava no sistema prisional. O estudo dele, um estudo de 

corte, curiosamente, é sobre como prevenir reincidência. Ele chega à conclusão de 

que, se não trabalhar no início da vida, tem-se um resultado muito pequeno depois. 

Depois que está feito, depois que está organizado o cérebro de um jeito, está 

organizado: “Ah, mas pode mudar e tal”. A probabilidade — aí nós trabalhamos com 

probabilidade — é pequena.  

 Os estudos são sempre focados em adolescentes e adultos, quando se fala 

de violência. Ninguém olha para as crianças pequenas, mas é neste momento que 

elas estão organizando o cérebro e a mente violenta. O momento em que o ser 

humano é mais violento na sua história de vida, no seu ciclo de vida, é dos 2 anos 

aos 4 anos de idade, não é na adolescência. É que na adolescência o soco é muito 

mais forte. Mas os pequenininhos soqueiam muito mais, eles agridem muito mais, 

porque eles descem do colo da mãe e do pai e vão conviver com os outros, achando 

que o mundo é deles, e os outros também acham o mesmo, na creche, e aí fecha o 

pau, eles brigam muito.  

O Tremblay diz aqui que se essas crianças pesassem 80 quilos, tivessem 

1,80 metros de altura e andassem armadas aos dois anos de idade, ia ser uma 
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chacina todo dia. Isso porque elas não têm controle do impulso, não têm percepção, 

estão amadurecendo o cérebro. O cérebro passa por um processo de 

amadurecimento, como ele mostra aqui. Aí ele pergunta em que idade eles são mais 

violentos. Então, eles mostram as crianças na creche, convivendo e tal.  

Volto à minha apresentação. 

(Segue-se exibição de imagens.) 

Aqui vemos as curvas de agressão física, com meses, a idade em meses, 

como eles começam a se agredir muito mais, e depois isso regride.  

Aqui são grupos de crianças que ele acompanha, crianças menos violentas, 

que agridem menos vezes por dia, e crianças que agridem. Há um grupo, dentre 

todos os cortes que ele estudou, em que mais ou menos 4% têm um nível muito 

mais alto de agressão e mantêm isso na adolescência — aliás, na adolescência há 

um pico. São crianças com transtornos que não são detectados, não são tratados, e 

que chegam à adolescência com muito mais agressividade.  

Existe um número grande de transtornos mentais que reduzem o controle de 

impulsos que ocorrem no córtex, na parte frontal do cérebro.  

 Aqui são crianças bem cuidadas, com 3 anos de idade, comparadas com 

crianças negligenciadas, que passam fome. O tamanho do cérebro é diferente. Elas 

não nascem assim, é questão de cuidado. 

 Essas aqui são crianças da Romênia, um país que tinha um ditador chamado 

Ceaucescu. Ele resolveu que os pais tinham todos que trabalhar, mas tinham que ter 

cinco filhos cada casal, para poder aumentar a população da Romênia, por causa do 

socialismo. Queria fazer crescer o sistema socialista, para a República da Romênia 

ser forte. O resultado foi um número enorme de órfãos, crianças jogadas em 

grandes creches, sem cuidado nenhum. Esse ditador achava que a inteligência era 

genética, não precisava de estímulo. 

 Esse aqui é o cérebro de uma criança com emissão de pósitrons. Isso aqui é 

um exame chamado tomografia com emissão de pósitron. Essa é uma criança 

europeia, já na adolescência, comparada com uma criança da mesma idade, um 

menino da Romênia. São comparadas áreas enormes, inclusive as que conectam a 

região do racional com a região do emocional no cérebro. Vê-se que o controle do 
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impulso praticamente não existe nessas crianças aqui. Elas têm um comportamento 

muito alterado, foram crianças negligenciadas.  

Eu vi um filme do Médico Sem Fronteiras. As crianças apareciam entrando 

nas creches, todas fazendo movimentos repetitivos, como se fossem autistas — uma 

coisa assim. Foi uma das coisas mais tristes que eu já vi filmadas em relação a 

crianças. E isso fica para o resto da vida. Há problema social? Há. Mas neste caso 

foi por uma decisão política, que levou a resultados desastrosos.  

Com crianças fisicamente agredidas, cronicamente agredidas ou 

negligenciadas, a negligência causa uma coisa chamada estresse tóxico. A criança 

que não é atendida nas suas necessidades, ela não entende nada, ela tem 1 ano de 

idade. Ela precisa se alimentar, ela precisa ter trocada a sua fralda, ela precisa ter 

um lugar confortável para dormir. Se ela não tem esse atendimento de quem cuida 

dela de imediato, ela sofre de um problema chamado estresse tóxico. Sobem os 

hormônios do estresse, sobe o cortisol, e o cortisol destrói neurônios.  

Aquilo que os senhores viram antes, aquelas lacunas pretas, onde não existe 

funcionamento do cérebro, são neurônios destruídos pelo estresse tóxico, devido à 

negligência e ao mau trato por parte de quem cuida da criança. Então, elas têm 

problemas escolares pelo resto da vida, ficam dependentes de drogas mais cedo, 

fazem sexo mais cedo, são mais violentas. Nesses casos a violência aparece mais 

cedo, elas têm depressão, sofrem por desemprego e pobreza. É um ciclo em que a 

própria pobreza pode gerar mais pobreza; o próprio ambiente violento gera pobreza 

também.  

No cérebro delas funciona a parte mais primitiva, que é a parte dos impulsos 

básicos. A parte emocional e a parte racional interagem o tempo todo, só que tanto a 

parte mais primitiva, de impulsos, de sobrevivência, como a parte emocional 

funcionam mais rápido que a racional. Então, a gente é mais emocional, mesmo que 

a gente não queira, a gente explode com mais facilidade, fica com raiva com mais 

facilidade, diz coisas... Quem aqui diz as coisas certas quando fica com raiva, bem 

certinhas, para não criar problema? Todo mundo explode e diz um monte de coisas, 

depois se arrepende. Porque nós temos, evolutivamente, esse componente aqui, 

que é um componente muito mais rápido e de fundo emocional.  
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O acúmulo de estímulos emocionais alterados, que fogem do controle dessa 

parte aqui, que deveria controlar, fazer a inibição dessa parte inferior aqui do 

cérebro, é que gera comportamentos como o do psicopata, de pessoas que 

explodem emocionalmente, na hora de agredir, e acabam matando.  

 Aqui vemos uma pessoa com raiva. As emoções básicas são de 

sobrevivência. No mundo primitivo, quem não tivesse raiva, não sobrevivia, não 

atacava o predador, ou não fugia do predador. O medo e a raiva são emoções 

básicas.  

Esse sujeito aqui está com cara de raiva — todo mundo faz essa mesma cara 

—, com o coração batendo mais rápido, com o sangue circulando mais rápido, para 

poder golpear. A raiva é uma preparação para o ataque. No medo, aumenta a 

circulação na perna, para poder fugir. O corpo se prepara, ele tem um programa 

para isso. Ninguém aprende a ficar emocionado. Ninguém aprende na escola a 

emoção. A emoção é um programa. Em qualquer lugar do mundo é assim que 

funciona. Várias regiões do cérebro são envolvidas nisso. 

 Esse aqui foi um caso emblemático, que explicou como é que o cérebro, de 

alguma maneira, interfere no comportamento. Esse é o Phineas Gage. Ele 

trabalhava na estrada de ferro e socava dinamite. Isso aqui é uma haste que ele 

usava para socar. A dinamite explodiu, e a haste atravessou a cabeça dele. Isso foi 

em 1848. O médico que o atendeu achou que ele havia morrido. Quando chegou lá, 

foi examinar, e ele começou a conversar normalmente, parecendo que não tinha 

acontecido nada com ele, com a cabeça aberta, saindo sangue. Esse sujeito viveu 

mais 16 anos depois disso.  

Mas o que aconteceu com ele? Aparentemente estava tudo normal. Ele não 

perdeu movimento nenhum, só perdeu a visão do olho esquerdo porque a haste 

cortou o nervo ótico. Só que, 1 semana depois ou 2 semanas depois, ele começou a 

mudar, o comportamento dele se alterou completamente. Era outra pessoa, virou um 

escrachado, dizia horrores para todo mundo, não cuidava mais da família, não 

cuidava mais de nada.  

Esse trabalho aqui foi da Ana Damásio. Eles começaram a fazer uma relação 

com tumores nessa área, que foi caprichosamente cortada pela haste. E esses 

tumores todos geram um comportamento alterado, no padrão do comportamento do 
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Phineas Gage. Então, começaram a ver que existe uma área do cérebro que 

controla impulso, que lida com o comportamento humano. 

 O que altera o comportamento humano e o que predispõe à violência? Estou 

dando percentuais do Brasil. São alguns transtornos: alcoolismo, drogas ilícitas, 

crack, transtorno do déficit de atenção, esquizofrenia, transtorno opositor, transtorno 

de conduta, transtorno da personalidade antissocial. Aqui é que acontece o maior 

número de crimes, de violência, e não depende da idade. Não é um problema da 

idade penal.  

Eu vi um caso no Rio Grande do Sul, de um menino de 12 anos que, dos 12 

anos até os 16 anos, matou 12 pessoas, com requintes de crueldade, torturando 

todas elas. Aí, ele ficou preso até os 18 anos, quando o soltaram. Ficou 1 ano em 

liberdade assistida — eu escrevi um artigo sobre isso no Zero Hora. Vai matar de 

novo. Não foi feito nada para tratar esse menino, para colocar ele no lugar, para 

deixar em observação. Esse menino não podia ter sido solto. E matou de novo. Um 

ano depois, ele fez um assalto em um ônibus, matou e está desaparecido. 

 Outro transtorno é a depressão.  

Para quem estuda esse assunto ou tem curiosidade eu recomendo um livro. É 

o Sem Consciência, do Robert Hare. Ele é o maior pesquisador que existe sobre 

reincidência criminal no Canadá. É um estudioso e criou o checklist da psicopatia. O 

que ele diz? Ele diz que 2% da população é psicopata e 40% a 50% dos que estão 

dentro dos presídios são psicopatas. Sobre o sistema penal, ele faz uma avaliação e 

diz que é natural que quem transgride e transgride acabe no sistema penal. E diz 

também que, desses, 98% têm reincidência.  

Aliás, em alguns lugares dos Estados Unidos, existe um sistema de 

acompanhamento. O sujeito sai e, enquanto está em liberdade condicional, é 

acompanhado por um agente, por 4 anos. É engraçado, porque nesses 4 anos a 

reincidência é de 30% a 40%. Mas quando o agente deixa de fazer as visitas, vai 

para 90% a 95% a reincidência, porque o sujeito perde o superego externo.  

Na verdade, com Hare diz, eles não têm uma consciência. Eles têm uma 

alteração mental grave, e não têm consciência exata do que estão fazendo.  

 Essa região do cérebro aqui, que está em vermelho, quando é destruída ou 

quando é alterada, por uma doença ou pelo estresse tóxico, ou por alguma coisa 
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que acontece com a pessoa, até por problemas hereditários, causa a perda do 

controle.  

 Os alcoolizados apresentam 60% de envolvimento em acidentes ou em 

homicídios. Os homicidas, na maior parte dos casos, têm por trás de si a droga. A 

droga altera muito o controle de impulso.  

 Os depressivos são 90% dos suicidas. O Rio Grande do Sul é o recordista em 

suicídio. Nós temos lá um número muito elevado.  

 E a agressão e a impulsividade têm a ver com genes, não genes da 

agressividade, mas genes que aumentam a impulsividade.  

Quanto ao gênero, o homem é mais violento do que a mulher. Há também o 

ambiente, o abuso de substâncias e os transtornos psiquiátricos, que não são 

considerados.  

Um dos maiores erros que se cometeu, na minha opinião — vai me desculpar 

quem pensa diferente —, foi acabar com o exame criminológico. Ao se terminar com 

o exame criminológico, terminou-se com a possibilidade de se detectar problemas 

graves. E as pessoas saem para a rua de novo, sem tratamento, sem nenhum tipo 

de apoio, para repetir os crimes.  

Aquele monstro de Luziânia, que estuprou seis meninos, ficou 6 anos preso e 

era o mais bem comportado da prisão. Todo psicopata é bem comportado dentro da 

prisão. Lá não há o objeto de desejo dele, então ele fica bem comportado. Depois 

que o tiraram da cadeia, ele matou 12 meninos. Depois de 6 anos, soltaram! Ele era 

bibliotecário do diretor da penitenciária, uma pessoa bem comportada, soltaram. O 

exame feito assim, sem uma avaliação criteriosa. A vida desses 12 meninos foi 

retirada devido à falta de cuidados e à falta do exame criminológico, e isso deve 

estar acontecendo em muitos lugares do Brasil.  

 Aqui vemos a interferência do gene e do meio.  

Aqui vemos uma pesquisa que mostra o risco de depressão. Há o alelo curto 

e o alelo longo, num gene que aumenta a serotonina ou noutro que diminui a 

serotonina. Então, aumenta a depressão ou diminui a depressão. Se não fizer nada, 

se não tiver abuso... Isso aqui são os que têm um alelo diferente. São três tipos 

diferentes. Nesses casos aqui, não interessa se eles são abusados, moderadamente 

abusados ou severamente abusados. Eles mantêm mais ou menos a mesma taxa 
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de depressão. Esse aqui que tem os alelos mais curtos, se ele passa por esse 

processo, explode na depressão, mostrando que há uma interferência do 

comportamento com a tendência genética. 

 Esse é o sistema de recompensa cerebral, onde está a dopamina, que vicia. 

É aqui que as drogas agem. Os canabinoides, a fenciclidina, a quetamina, os 

opiáceos, a cocaína, a anfetamina atuam nesse núcleo aqui, formam a memória 

aqui, no nucleus accumbens. Os opiáceos, o álcool, o barbitúrico, os 

benzodiazepínicos e a nicotina no núcleo do tegmento ventral. 

 Esse é o crack. 

 Muita gente discorda, mas eu defendo a tese de que há uma epidemia 

gravíssima de drogas no Brasil, entram toneladas, é um tsunami de drogas entrando 

no Brasil todos os dias. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - Deputado Osmar Terra, 

conclua, por favor. 

 O SR. DEPUTADO OSMAR TERRA - Vou procurar encerrar. 

 Então, nós chegamos ao adolescente. O adolescente tem um cérebro 

diferente, não tem o cérebro do adulto, ele tem dificuldade de perceber 

determinadas questões. 

 Esse aqui é um psiquiatra argentino que criou esse tema: “A Síndrome da 

Adolescência Normal”. Ele é tão alterado que parece que está doente. Ele está em 

busca de si mesmo; tendência grupal; necessidade de intelectualizar e fantasiar; 

crises religiosas; vivência do tempo; muda a questão da sexualidade; muda o humor 

constantemente. Esse é um adolescente em desenvolvimento. 

 Transtornos do humor, incluindo depressão e transtorno bipolar, tem alta 

comorbidade com abuso de substâncias na adolescência. Oitenta por cento dos 

meninos que usam drogas têm outros transtornos nunca diagnosticados. Na 

adolescência, eles se matam mais, o suicídio é mais comum, há uma série de 

características. 

 Isso aqui é a curva de crime, isso aqui foi feito no século XIX. Vejam como ela 

é semelhante às curvas de crime de outros lugares. Os adolescentes estão aqui. 

Eles cometem crimes, mas são crimes numa quantidade menor. Essa faixa aqui até 

os 29 anos é que tem maior quantidade de crime. 
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 Esse aqui é o cérebro do adolescente. O cérebro vai amadurecendo. Essa cor 

aqui está mudando, porque aumentam ou se especializam as conexões. Aqui tem 

um número alto de conexões que vão se especializando. Até os 20 anos elas estão 

se especializando ainda. Um menino de 16 anos, 17 anos não tem o cérebro 

especializado para que possa controlar adequadamente impulsos e possa fazer 

escolhas adequadas. Ele ainda está numa fase, ele é mais vulnerável. 

 Aqui a mesma coisa: 12 anos e 16 anos. Olhem como o cérebro é diferente, 

como ele tem conexões diferentes. Aqui mostra também essa evolução. E aqui, por 

área do cérebro, a evolução. 

 Essas são várias áreas do cérebro e como elas evoluem no tempo. O cérebro 

de um menino de 5 anos não é igual ao de 10 anos, que não igual ao de 15 anos, 

que não igual ao de 20 anos. Eles estão evoluindo. 

 Na ausência de regulação, sentimentos e a alteração de humor podem 

influenciar e distorcer a percepção, a atenção e a capacidade de julgamento. 

 Esses meninos têm uma dificuldade de julgar de maneira adequada. Eu era 

assim, todos eram assim quando eram adolescentes. Todos ficaram com 

capacidade de raciocinar melhor e de julgar os fatos, de ser menos impulsivos e 

menos agressivos depois dos vinte e poucos anos. 

 E esse aqui é o mundo do psicopata, que é importante a gente entender. Os 

psicopatas são a maioria dos casos. Os 56 mil homicídios no Brasil não são um 

homicídio por assassino, são alguns assassinos com muitos homicídios. E a maioria 

é psicopata, o que nós temos que entender. 

 Isso aqui é no Rio de Janeiro, uma pesquisa feita em assassinos que 

mataram mais de duas pessoas, como é alto o indicador de checklist de psicopatia, 

que nunca é feito. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - Deputado, V.Exa. tem até 2 

minutos para encerrar a sua explanação. 

 O SR. DEPUTADO OSMAR TERRA - Esse aqui é o meu trabalho de 

mestrado: Relação entre o comportamento agressivo e/ou violento e alterações na 

neuroimagem. Mostramos justamente isso. Foram 28 trabalhos em 20 anos, 

publicados nas revistas mais importantes, uma triagem feita pelo Medline. Em 

praticamente todos os trabalhos foram encontradas alterações estruturais ou 
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funcionais numa proporção significativa, nos indivíduos com comportamento violento 

em relação aos grupos de controle. 

 Esse é um assassino reativo. Há dois tipos de psicopata, o reativo e o 

proativo. Esse é uma pessoa que nasceu em um ambiente doméstico bom, sem 

problema social. Olhem como o cérebro dele funciona diferente. Isso aqui é um 

controle normal. 

 Esse aqui é de uma mulher, um caso célebre de homicídio, esse aqui é o 

cérebro dela, comparando-se com o cérebro de controles normais. São diferentes, 

funcionam de maneira diferente porque tem toda essa história. O risco biológico alto, 

diante de risco social baixo, se casar o risco biológico com o risco social, explode. É 

isso que esse estudo mostra. 

 Esse é um assassino em série, o cérebro, aquela parte ali é a que não 

funciona, isso aqui é o que funciona, isso aqui é um controle. 

 Os seres humanos não aprendem a ser agressivos, eles aprendem a não ser. 

A agressão física crônica não é uma coisa que começa na adolescência, começa 

antes. Os efeitos ambientais na agressão física, como os efeitos genéticos, são 

fortemente intergeracionais. O cérebro humano é o órgão que nos torna civilizados. 

O cérebro humano é como um fundo de pensão, quanto mais cedo investirmos, 

maior será o retorno. O nosso principal plano de investimento ainda data do século 

XIX, que é a educação começando aos cinco anos de idade. Agora que começou 

aos quatro anos. 

 Essas são as dificuldades todas que as crianças têm. 

 E a última coisa que eu queria colocar é que necessitamos de uma revisão 

global do Código Penal Brasileiro. Eu defendo um código muito mais rigoroso do que 

existe hoje. Acho que o problema não é só os adolescentes, mas principalmente os 

adultos, que têm que ficar mais tempo fora da rua. Quanto mais tempo eles ficam 

nas ruas, mais vítimas eles causam. 

 Eu não sou contra prender as pessoas. Acho um absurdo um Ministro da 

Justiça vir à televisão e ao rádio dizer que tem medo de ser preso, prefere morrer a 

ser preso, porque as prisões são muito ruins no Brasil. A culpa é dele. Ele que é 

responsável por isso. Por que não melhorou? Tempo já tiveram para melhorar isso, 
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há muito tempo. Tem que ter um sistema prisional, não adianta. A democracia se faz 

com a pessoa que desrespeita os direitos dos outros fora da rua.  

 Defendo aqui a ampliação das penas de privação da liberdade dentro do 

próprio ECA, ampliar essas penas dentro do ECA. Defendo um sistema penal juvenil 

que possa manter esses meninos fora da rua, em ambientes adequados, e não 

misturá-los na prisão. Haver centros de tratamento e de atendimento próprios, e não 

misturá-los na prisão com os adultos criminosos. 

 Eram essas as questões que eu queria colocar. Desculpem-me se falei 

demais. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - Agradecemos a brilhante 

exposição do Deputado Osmar Terra, ao tempo em que agradeço as valiosas 

contribuições de todos que trouxeram o tema objeto de estudo neste colegiado. 

 Concedo a palavra ao Relator desta Comissão, Deputado Laerte Bessa. 

 O SR. DEPUTADO LAERTE BESSA - Sr. Presidente, colegas Deputados, eu 

queria agradecer a presença de todos, queria agradecer ao Dr. Siro Darlan. 

 Desculpe-nos algum contratempo, o senhor é muito bem recebido aqui. A sua 

palestra foi enriquecedora para os nossos conhecimentos. 

Agradeço ao Coronel Telhada, nosso Deputado lá de São Paulo. 

 Obrigado, Coronel Telhada! Eu fui policial também. Sinto mais ou menos o 

que V.Exa. passou durante a sua profissão, durante o seu tempo de policial e sei 

que tem o sentimento da pessoa que realmente teve os problemas. 

 E eu tive vários problemas também, tiro na mão eu também já levei de menor 

de idade. Eu levei dois tiros de menores e tive uma cusparada na cara também, que 

talvez tenha doído mais do que os tiros.  

 Agradeço também ao Deputado Osmar Terra. 

 Parabéns, Deputado Osmar! Que brilhante palestra V.Exa. nos deu aqui. 

V.Exa. nos proporcionou um banquete de conhecimento. Parabéns! 

 Dr. Siro Darlan, eu fico sentido pelo fato de as colegas que indicaram o 

senhor para nos palestrar aqui não estarem presentes, as Deputadas Maria do 

Rosário e Erika Kokay. Infelizmente, elas não compareceram, desprestigiando. Elas 

mandaram o Deputado Jair Bolsonaro no lugar delas. 

 Eu vou fazer uma pergunta para cada um para ser rápido. 
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 O senhor foi, por 16 anos, juiz da Vara da Infância do Rio de Janeiro. O 

senhor tem uma bagagem muito grande e pode nos ajudar bastante nessa decisão 

que vamos tomar daqui a uns tempos. O senhor mesmo disse que o ECA não 

funciona. O senhor não disse dessa forma, mas em outras palavras disse que o ECA 

não funciona como deveria. O que o senhor acha do SINASE — Sistema Nacional 

de Atendimento Socioeducativo, que é hoje proposto dentro do ECA? O SINASE é 

uma coisa favorável ou desfavorável à educação do menor? 

 O SR. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA - Muito obrigado, Deputado Laerte 

Bessa. Agradeço mais uma vez a honra de estar aqui. 

 Eu queria, Sr. Presidente, primeiro retirar a minha ressalva. Depois da 

explanação do Deputado Osmar Terra, eu compreendi a intervenção do Coronel 

Telhada e gostaria de retirar a ressalva que eu pedi para fazer. Fico mais à vontade 

aqui. 

A sua resposta, Deputado Laerte, foi muito bem explanada nessa aula 

magnífica que o médico deu sobre a questão de saúde. É exatamente para isso que 

nós estamos chamando a atenção. 

 O Deputado Osmar Terra foi de um brilhantismo e falou melhor do que 

qualquer defensor da não redução da responsabilidade penal, porque tudo é uma 

questão efetivamente de saúde mental. 

 Como V.Exa. disse, durante 16 anos, eu fui Juiz da Infância e da Juventude e 

acompanhei a situação. Deputado Osmar Terra, eu não tenho a ciência, o 

conhecimento científico que V.Exa. tem como médico, como profissional da saúde, 

mas a olho nu eu convido os Srs. Deputados a visitar essas instituições para ver que 

esses adolescentes são verdadeiros zumbis, que não desenvolveram a sua saúde 

mental plenamente, que têm esses problemas. 

 E o mais grave, as pessoas que fazem crítica ao Estatuto, eu quero aqui 

também corrigir, não é o ECA que não funciona, são os executores do Estatuto da 

Criança e do Adolescente que não fazem com que ele seja retirado da lei e cumprido 

efetivamente, assim como o SINASE. Tudo que o estatuto quer é devolver os 

adolescentes que agrediram a sociedade de uma forma diferente. Como? Através de 

processos educativos, através de processos culturais, através de processos 
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religiosos, através de processos que esses meninos não receberam desde o seu 

nascimento. 

 Mais uma vez eu louvo a aula brilhante do médico, do Deputado, do brasileiro 

Osmar Terra, que abriu os nossos olhos. Não é um problema que muitas vezes a 

gente responde: “Não, já tem 16 anos, já pode votar”. Isso é falso, são frases falsas. 

Não pode votar, ele não é obrigado a votar, ele pode, é uma faculdade. Sendo uma 

faculdade, verifique qual é o percentual de adolescentes entre 16 anos e 18 anos 

que estão votando. Perguntem ao TSE e vão ver que é menos de 10%. Por quê? 

Porque os próprios adolescentes não se sentem amadurecidos para escolher os 

seus representantes. É um recado que eles dão. E também é falso dizer que eles 

podem dirigir, a não ser que V.Exas. tenham mudado a lei de uma hora para a outra. 

 Então, são frases feitas que são soltas assim e as pessoas acabam 

assimilando como se verdadeiras fossem. Na verdade, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente é muito mais draconiano do que o Código Penal, porque se eu, um 

adulto, cometer um estupro, eu posso, através do meu advogado, pedir que eu seja 

submetido a um exame de sanidade mental e, se esse exame for positivo, eu não 

vou para a cadeia, eu vou para um tratamento de um manicômio judiciário. 

 Já o adolescente não tem essa possibilidade, porque não existe o exame de 

sanidade mental para esses adolescentes. Eu ouso afirmar, com a minha 

experiência, não como médico, mas com a minha experiência como juiz da Vara da 

Infância, que acompanha esses adolescentes há tantos anos, que, se for feito 

exame de sanidade mental, eles serão inimputáveis não pela idade, mas pela falta 

de desenvolvimento completo. (Palmas.)  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - Agradeço ao Dr. Siro. 

Lembrando a todos, tanto àqueles que estão inscritos para fazer as perguntas, como 

também aos expositores, que o tempo limite estabelecido para resposta também é 

de 3 minutos. Eu pedi que se abra o cronômetro por causa do adiantado do tempo e 

cumprir rigorosamente o tempo aqui estabelecido. 

 Com a palavra o Deputado Laerte Bessa. 

 O SR. DEPUTADO LAERTE BESSA - Coronel Telhada, V.Exa. falou — 

muito bem colocado — sobre a necessidade e a urgência que o povo brasileiro exige 

para que nós tomemos uma posição com respeito à maioridade penal. E nós 
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estamos falando, não só nós, mas todo o povo brasileiro, mais daqueles menores 

violentos, aqueles menores que praticam crimes com violência, que praticam crimes 

hediondos e que são reincidentes. V.Exa. acredita que um menor que cometeu dois 

crimes, reincidente em crime hediondo, principalmente homicídio qualificado ou 

latrocínio, tem possibilidade de ser recuperado? 

 O SR. CORONEL TELHADA - Deputado, agradeço a pergunta. Eu queria 

dizer o seguinte quanto à violência do indivíduo. O Deputado Osmar Terra, nosso 

Deputado Federal, fez uma exposição muito clara para ilustrar os dois pontos de 

vista, tanto para quem é a favor quanto para quem é contra. O nosso 

desembargador apresentou o seu ponto de vista, e eu vou apresentar o meu, 

baseado até nas propostas aqui do nosso querido Deputado. 

 Ele falou do problema do jovem não ter a sua mentalidade desenvolvida. 

Principalmente por isso eu acho que ele deve sofrer uma sanção legal, 

principalmente por isso eu acho que deve ter um acautelamento maior com relação 

a essa pessoa, para que ele sirva de exemplo para os demais e que ele seja 

colocado no seu devido lugar. Eu entendo o seguinte, Sr. Relator: de repente o 

indivíduo cometeu um crime, e nós acharmos que ele não tem a sua mentalidade 

desenvolvida, que ele não está apto para ser tratado como ser humano, retratar 

todos os demais da mesma maneira, nós estamos legalizando a situação. É claro 

isso aqui. 

 Ele falou em vários pontos, até anotei aqui, falou do conhecimento cognitivo, 

apresentou um gráfico. Interessante que o gráfico terminava por volta dos 16 anos, 

17 anos, confirmando então que deve ser baixada a maioridade para os 16 anos. 

 Ele falou também que o pico de violência, em várias coisas interessantes, de 

um grupo que foi analisado foi justamente na adolescência. Ou seja, a criança tem 

um pico de 2 a 4 anos na violência, até porque não há controle nessa criança; mas, 

quando chega à adolescência, novamente volta esse pico de violência. Acho 

interessante então até nós visarmos esse pico nessa adolescência e mantermos 

uma lei para que essa pessoa tenha parâmetro, tenha freio, porque senão nós 

vamos deixar totalmente sem freio; aliás, como está. 

 Ele também falou que o adolescente chega ao pico da violência na sua 

adolescência. Por isso que nós devemos ter uma punição adequada, para forjar 
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aquele caráter, para que ele seja forjado realmente dentro da lei e para ser exemplo 

aos demais. 

 O problema, gente, quando se pune uma pessoa, não é só a punição para 

ela, a punição tem que servir de exemplo para os demais, para que quem tiver a 

intenção de cometer pelo menos um crime parecido fale: “Não, eu não vou fazer, 

porque ele pagou. Eu não vou cometer o crime”. Mas não, nós não punimos aquela 

pessoa, nós não forjamos aquele caráter, e os demais veem que compensa cometer 

o crime, porque ele não foi punido. 

 E a última frase que ele colocou, do último eslaide, foi: “Os seres humanos 

não aprendem a ser agressivos, eles aprendem a não ser”. Foi isso ou estou 

enganado? Para ensinarmos uma pessoa a não ser agressiva, nós temos que 

mostrar uma força legal. Não é dizer: “Ah, você não pode fazer isso! Olha, você 

matou, mas você vai ficar só 1 ano preso, 2 anos, daqui a pouco você está na rua de 

novo”. 

 Gente, não é assim. Como nós vamos ensinar a pessoa a não ser agressiva? 

Com uma lei forte, mostrando uma punição eficaz. Infelizmente, eu entendo que o 

ser humano é mal por natureza, isso é histórico, isso é bíblico, isso é médico, o ser 

humano é um animal, e como um animal tem tendências loucas, todos nós, toda a 

sociedade, ele tem que ter freios. A sociedade é feita de limites. Aliás, a democracia 

é feita de limites. Se nós não estipularmos limites, nós nunca teremos respeito das 

pessoas. 

Acho que a palestra foi muito interessante nesse aspecto e creio que sim, que 

a pessoa que cometeu um crime, na reincidência, se não tiver uma punição eficaz, 

nunca será devidamente colocada no seu lugar na sociedade, para respeitar as 

demais pessoas. 

 O SR. DEPUTADO LAERTE BESSA - Colega Deputado Osmar Terra, V.Exa. 

falou em dopamina, serotonina e noradrenalina. A dopamina parece que é euforia, 

cuida da euforia do menor e do adulto, do ser humano. A serotonina cuida da 

depressão. Eu queria saber de V.Exa. da noradrenalina, qual o efeito dela na 

criança, principalmente na criança de 12 a 16 anos. 

 E queria saber também a respeito da psicopatia. V.Exa. falou que o psicopata 

é um doente. Eu já ouvi falar que é um defeito que a pessoa tem. Não seria nem 
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uma doença mental, é um defeito que a pessoa tem. Mas eu não vou discutir com 

V.Exa., que é um expert na situação. 

 Eu queria saber do psicopata e do próprio esquizofrênico. São duas doenças 

graves do cérebro que já me disseram que são irreversíveis. O que V.Exa. acha 

desse menor? E em grande parte desses menores não é feito exame criminológico, 

nem exame psicopático. 

 Eu queria que V.Exa. nos dissesse qual a sua posição com respeito à 

penalidade para esse psicopata que não é recuperável, cuja psicopatia não é 

recuperável e para o esquizofrênico também, que tem uma doença muito grave. É 

muito difícil controlá-la ou mesmo tratá-la. 

 Eu queria que V.Exa. explicasse o que nós vamos fazer com esses menores 

que acusam essas doenças. O exame criminológico resolve isso ou o exame 

psicopático pode detectar isso? 

 O senhor é a favor de um sistema não socioeducativo, a internação, mas, de 

uma assistência penitenciária para esse tipo de doido? Está até no Código, mas me 

fugiu a palavra correta, está hoje no ECA e no Código de Processo Penal, na Lei de 

Execução Penal... 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. DEPUTADO LAERTE BESSA - Manicômio judiciário, que no Brasil 

não existe. Explique isso, por favor. 

 O SR. DEPUTADO OSMAR TERRA - Bom, o que eu tentei falar foi que 

existem alterações mentais que são definitivas e que há dificuldades em tratá-las. A 

esquizofrenia até tem tratamento. A pessoa volta a uma vida relativamente normal, 

desde que seja acompanhada. A esquizofrenia, embora seja uma alteração até 

maior do que quando está em surto, é muito maior do que o psicopata. O psicopata 

não aparenta que é psicopata. Há muita gente, amigos nossos que são psicopatas. 

São 2%. Nós achamos que eles estão bem. Só vemos depois eles em ação, quando 

eles começam a destruir tudo em volta e só pensar no bem-estar deles, não 

constroem nada, começamos a suspeitar do diagnóstico. 

 O que o Hare fez foi medir isso. A grande contribuição que o Hare deu para a 

ciência foi medir como se avalia, como se faz o checklist da psicopatia. Como ele 
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começou a fazer isso? Ele começou a fazer no presídio. Ele estudava a reincidência, 

tanto ele quanto o Richard Tramblert. 

 O que ele viu no presídio? Havia um grupo que sempre reincidia e um grupo 

que saía e um percentual muito pequeno reincidia. Aquele grupo que sempre 

reincidia ele começou a estudar. Ele observou coisas curiosíssimas. Eles não 

suavam na mão. Eles não tinham remorso. Eles não tinham compaixão. Se eles 

eram contrariados, em um determinado momento até podiam ficar chateados, mas, 

no dia seguinte, eles estavam como se não tivesse acontecido nada. Eles não 

tinham uma consciência clara, como nós temos, e linear dos acontecimentos, das 

coisas. Eles tinham uma alteração. Não suavam na mão porque o circuito que faz o 

estresse e faz aquele suor fino da mão estava alterado neles, não funcionava. 

Então, havia uma coisa material, uma coisa biológica junto. Não era só a questão 

mental, etérea. A mente funciona baseada no cérebro. Se acabar o cérebro, acaba a 

mente. 

 O resumo da história para respondê-lo, Deputado. Eu acho que o que o Hare 

diz é que eles tentaram fazer grupos terapêuticos, tentaram de tudo com os 

psicopatas na prisão. Soltavam, e eles voltavam a fazer tudo de novo, e era numa 

proporção altíssima. E o que eles fizeram? Então, eles procuraram manter por mais 

tempo, tentando buscar um tratamento para eles. Não tem tratamento para eles 

hoje. Então, eles têm que ficar fora das ruas. Eles não podem voltar a fazer vítimas. 

Pode haver um centro de tratamento, um lugar vigiado, onde eles fiquem até 

encontrar alguma possibilidade de ter uma profissão. O Hare conta inclusive que um 

dos psicopatas foi colocado numa oficina lá. Convenceu o sujeito a trabalhar numa 

oficina, e tal, e o sujeito fez uma reforma do carro dele, ele, todo feliz, o cara sabotou 

o carro inteiro, ele não morreu por detalhe. Ele não morreu por detalhe. O cara 

cortou uma série de fios lá e tal e deu para ele como se estivesse tudo legal com o 

carro. Então, não adianta. 

 Não temos no Brasil um sistema de avaliação adequado, e esses transtornos 

mentais não são valorizados como eles devem ser. Esse é o nosso problema. Nós 

temos que ter isso na lei, eu acho. Nós temos que discutir isso na lei. E temos que 

discutir centros especializados para atendimento por longo tempo. Esse menino que 

matou 12 no Rio Grande do Sul e saiu não podia ter saído, tinha que estar em algum 
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lugar em observação, em tratamento até hoje. Não é a questão da pena do menor. 

Se ele tem transtorno mental, pode ser maior, menor, ele tem que ficar fora da rua, 

tratando-se. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - Vamos às inscrições agora. 

 O primeiro Deputado inscrito é o Deputado Delegado Éder Mauro. 

 V.Exa. tem a palavra por até 3 minutos. 

 O SR. DEPUTADO DELEGADO ÉDER MAURO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, senhores convidados palestrantes, aos quais agradecemos a presença. 

Como eu tive que sair, eu vou começar pelo final, apresentando algumas posições. 

Em que pesem todas as informações clínicas prestadas pelo professor sobre 

genética, cérebro, neurônios, emoções, eu aprendi, quando garoto, ainda, em 

cursinho de vestibular, que a mente do recém-nascido é um papel em branco. 

Quando se vem ao mundo, se vem zerado, zerado. 

 Eu não posso crer que o cérebro de um jovem de 1950 seja diferente do 

cérebro de um jovem de 2015. Em 1950 não havia essa avalanche de bandidos de 

16 anos, de 17 anos cometendo crimes como há hoje. E os cérebros são os 

mesmos, o ser humano é o mesmo. Então, não me convence a questão da saúde. 

Eu não quero aqui de maneira nenhuma dizer que o senhor não está certo com 

relação às questões de saúde mental. Os crimes por saúde mental, aqueles do Jack 

Estripador, os crimes pontuados em série, são casos isolados. Estamos falando aqui 

de crimes comuns, crimes praticados por pessoas sadias de 16 e de 17 anos que 

são, sim, conscientes do que estão fazendo. Não acredito que as mentes sejam 

diferentes, nem o cérebro. 

 E vou dizer mais: não é questão de saúde. A questão é da família que é 

desagregada. Como disse o Coronel Telhada, que vive na rua e aprendeu na rua, 

tem a vivência da rua, como eu tive, sobre as questões dos bandidos de 16 e 17 

anos, hoje nós temos uma juventude que tem uma liberdade ampla, diferente da de 

1950, quando a liberdade era fiscalizada, era protegida e era de limites. E isso não 

existe mais. Hoje a liberdade é globalizada no espaço, no tempo, nas informações. 

O jovem de hoje sabe tudo, mais do que qualquer adulto daquela época. Então, não 

se pode admitir que esse jovem de hoje cometa crimes e não seja punido. E eu 

estou falando aqui não dos jovens de bem de hoje. 
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 Repito, para que a juventude de hoje não pense que eu sou o carrasco da 

juventude; não sou não. Eu fui criança, fui de família pobre, vivi em pontes, estudei 

em colégio público, fui office-boy e estou aqui, não me direcionei para o crime. É 

questão de escolha, como disse o colega. 

Vemos garotos de 16 ou 17 anos fazerem a escolha do crime. Eles estão 

conscientes do que fazem, por falta exatamente de terem uma família presente, 

como era no passado, de um Estado com políticas públicas que o ocupem com 

esporte, com cursos técnicos para que criem valores corretos de vida e não na vida 

do crime e da droga como eles estão hoje. Há aqueles que têm a obrigação e o 

dever de combater o tráfico de drogas, de combater os grandes traficantes. 

 E volto a dizer: mesmo que nós tivéssemos que seguir o exemplo da 

Indonésia, tenho certeza que teríamos um exemplo muito maior. Tirando, por 

punição, a vida do grande traficante, a vida dele não pagaria as milhares de vidas 

que ele tirou e nem as vidas das famílias que ele destruiu. 

 É muito fácil quando vivemos atrás de mesas, fazendo avaliações, ou em 

plateias orquestradas sem saber o que acontece na rua. É muito fácil. As estatísticas 

aqui trazidas não me fazem entender que é a realidade do que está acontecendo. 

Eu vivi 30 anos na rua fazendo polícia e sei, e não precisa ninguém me dizer, que 

são os bandidos entre 15 e 25 anos que cometem a maior parte dos crimes de nível 

médio deste País, que vão desde o sequestro-relâmpago, saidinha bancária, 

entradinha bancária, assaltos a residências e outros e que levam até à morte. E 

todos eles são praticados também pelos menores de 16, 17 anos idade. Então, não 

se pode entender isso. 

 E fico triste quando eu ouço que 47% dos nossos presos são comerciantes de 

drogas, que por nós são entendidos como ilícitas, mas que nós, Deputados, 

podemos torná-las lícitas, e eles não serão criminosos. Fico triste ao ouvir isso, 

porque eu não quero isso nem para os que perderam a juventude, que morreram, 

nem para os que estão morrendo e para as famílias que são destruídas, nem para a 

juventude que vem. Essa imundície está destruindo, e fico triste quando vejo 

pessoas que deveriam estar combatendo isso incentivando. 

 Obrigado, Sr. Deputado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - Nós agradecemos ao 

Deputado Delegado Éder Mauro. 

O Deputado Weverton Rocha está inscrito para o debate e também como 

Líder do PDT. Então, eu vou somar o tempo de inscrição de V.Exa. ao de Liderança. 

Portanto, S.Exa. tem até 6 minutos. 

O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - Sr. Presidente, quero 

cumprimentar todos os palestrantes e dizer que este momento é importante para 

que possamos cada vez mais ir aprofundando este debate e esta importante 

temática que foi colocada como pauta na Casa. Apesar de ser importante temática, 

V.Exas. já estão aqui cansados de me ouvir dizer que infelizmente nós estamos 

fazendo um debate equivocado. 

 Estamos confundindo idade para punição com a redução da maioridade 

penal. Quando se colocam os números aqui, primeiro precisamos colocar, Coronel 

Telhada, alguns números para não confundir. V.Exa. falou aqui que a maioridade 

penal no Canadá é de 12 anos. E não é de 12 anos. Doze anos é o início de 

responsabilização dos jovens, como existe no Brasil. O ECA prevê isso aos 12 anos 

também. A responsabilidade criminal, a maioridade penal no Canadá é de 18 anos. 

 Eu estou aqui com os dados dos dez países mais seguros do mundo, todos 

eles, eu vou falar aqui para todos e vamos ver qual é a idade aplicada hoje nesses 

países. Na Dinamarca, maioridade penal, 18 anos. Não estou falando aqui de 

responsabilização penal. Na Dinamarca 18 anos; na Noruega, 18 anos; em 

Singapura, 18 anos; na Eslovênia, 18 anos, na Suécia, 18 anos; na Islândia, 18 

anos; na Bélgica, 18 anos; na República Tcheca, 18 anos; na Suíça, 18 anos; e o 

Japão, senhores, baixou a maioridade penal para 14 anos, viu que não resolveu o 

problema, e passou para 21 anos. 

 O que eu penso — e é apenas uma opinião, porque estamos numa audiência 

pública e todos estão dando suas opiniões respeitosamente — é que há uma grande 

punição hoje, concreta, para essa juventude que está aí. E eu não estou aqui 

falando de bandido ou de deixar de ser bandido, eu estou falando logo do início. 

Costumamos discutir na Casa, como sempre, a consequência dos problemas e não 

a sua causa. 
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 Há pouco, o nosso Relator perguntou para o Desembargador Siro sobre o 

SINASE. Eu trouxe aqui para os senhores, e vou repetir: o SINASE, no ano 

passado, nós tivemos de orçamento só para o programa de construção, reforma, 

equipagem e ampliação das unidades especializadas em crianças e adolescentes, 

130 milhões, Deputado Osmar — 130 milhões. Sabe quanto foi pago, na ponta, de 

concreto? Desses 130 milhões, sabem quanto viraram? Apenas 15 milhões de reais. 

Foram destinados, no ano passado, para o programa de Defesa e Proteção dos 

Direitos da Criança e do Adolescente 36 milhões e 300 mil reais. Apenas 1 milhão e 

660 mil foram pagos, na ponta. Como se quer falar de SINASE, de programa, de 

política pública para a juventude se, de fato, o orçamento destinado a essas ações 

não acontece lá na ponta? 

Eu dei entrada nesta Comissão à Emenda nº 1 sugerindo — e recolhi as 

assinaturas para essa emenda, agradeço à Casa, porque precisamos de 170 e 

poucas assinaturas — a essa discussão da PEC que fique vedado o 

contingenciamento de recursos destinados para esses fins. Então, tudo que for 

destinado a programas socioeducativos, à ressocialização, a todas as ações que 

existirem para essa finalidade, esses recursos precisam de fato ser disponibilizados 

e ser concretamente aplicados. Com isso, vamos ajudar ainda mais nesse grande 

debate. 

Outra coisa importante precisa ser registrada. Os senhores sabem o caminho 

a seguir, e todos nós podemos nos unir. Percebo que na Casa o sentimento das 

ruas está colocado de forma clara na ação parlamentar de cada colega. Que a gente 

faça, de verdade, uma grande força-tarefa para punir realmente político, por 

exemplo, que rouba da educação, que não faz chegar a merenda escolar lá à ponta; 

político que não coloca escola dentro da comunidade. E aí podemos concretamente 

ajudar, dar uma grande contribuição nesta Casa, destinando cada vez mais recursos 

para a nossa educação. Sabemos que isso, sim, é uma ação concreta, que aqui 

muitos não vão ter interesse de fazer de forma rápida, até porque educação não dá 

resposta logo na próxima eleição. Infelizmente, a educação é uma ação de médio e 

longo prazo. 

Eu tenho uma filha de 12 anos. Se ela e todas as crianças pobres, negras 

tiverem acesso a uma escola de tempo integral, daqui a 4 ou 6 anos ninguém vai 
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falar sobre redução da maioridade penal, porque elas estarão incluídas, de verdade, 

na sociedade. 

Eu queria realmente fazer esse apelo aos colegas Deputados para que, 

independentemente de suas convicções, a gente se aprofunde também nessa 

possibilidade, Sr. Relator, de pensar numa solução concreta. O Deputado Osmar 

Terra deu uma solução: a melhoria do ECA, no seu art. 121. É importante a gente ir 

para lá. Eu penso que se modificarmos o art. 121 e formos um pouco mais rígidos, 

conseguiremos ter esse espaço para punição, de 12 a 17 anos, mas um espaço de 

punição e de ressocialização. E não é colocando jovem na penitenciária comum que 

vamos resolver o problema da criminalidade do Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Espero ter cumprido com o tempo. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - Nós que agradecemos a 

participação do Deputado Weverton Rocha. 

 Com a palavra o Deputado João Rodrigues. 

O SR. DEPUTADO JOÃO RODRIGUES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, eu acho que a reunião de hoje é extremamente produtiva. Temos aqui, 

muito claramente, três segmentos da sociedade. Temos o Dr. Siro, que é 

Desembargador do Rio de Janeiro, já foi Juiz da Infância, julga, julgou. Nós temos 

aqui o Coronel Telhada, que é um homem que trabalha na rua, um homem que 

prende, um homem que conhece de perto as dificuldades que se tem e encara o 

bandido de perto, leva tiro. E temos o Dr. Osmar Terra, nosso Deputado, que fez 

uma brilhante palestra. 

Eu quero aqui trabalhar com números. Pelo que eu ouvi aqui do Deputado 

Osmar Terra, se eu tinha alguma dúvida sobre a redução da maioridade penal, eu 

não tenho mais. Eu já tinha certeza que eu era a favor. Depois da palestra, eu tenho 

certeza absoluta de que não há dúvida nenhuma de que nós devemos discutir a 

redução da maioridade penal. 

 Primeiro, são os dados e os números. Prestaram atenção aos países mais 

violentos do mundo? O Brasil! Por que será? E quando observamos Indonésia, 

Estados Unidos, o índice de homicídios é muito pequeno perto dos índices do nosso 

País. Aqui nós temos delegados, o Coronel Telhada e outros policiais sabem disso. 
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O maior índice de violência do País é causado pela droga. Hoje, em qualquer 

registro de delegacia, o maior número é de envolvimento com drogas, e na 

Indonésia isso é tão baixo! Por quê? Porque obviamente lá a lei é dura. No Brasil o 

excesso de democracia permite fazer o que se faz. 

  Quero concordar com o nobre colega: redução da maioridade penal não há 

dúvida de que vai acontecer. O que nós temos que começar a discutir é o 

cumprimento da pena. O Governo tem que ter um projeto, um programa específico 

com a construção de um sistema penitenciário diferenciado para esses novos 

delinquentes que serão detidos. 

E me perdoem, nem todo mundo é doente nisso, isso é falta de laço quando 

criança ou adolescente. Acho que o Dr. Siro também deve ter vindo de família 

humilde. Eu com os meus 12 anos era engraxate, com 14 anos trabalhava em 

restaurante fazendo hambúrguer. Por que a minha consciência dizia que roubar era 

errado? Então, meu amigos, vai muito da índole.  

  E detalhe importante: quando a lei é rigorosa, o sujeito tem medo da punição. 

Quando a lei é rigorosa, o sujeito tem medo, pode ser psicopata, porque na frente do 

juiz todo bandido é inocente, na frente do policial o menor escarra na cara dele, dá 

tiro nele porque não tem medo. Na frente do médico, ele quer ouvir orientação, mas 

na rua ele se sente no direito de fazer o que bem entende, atirar em quem ele quer, 

pela sua má índole. 

 Então, eu repito, agradeço, cumprimento a todos. De qualquer maneira, estou 

mais convencido do que nunca: redução da maioridade penal. Discussão da forma 

de cumprir a pena isso nós precisamos fazer, porque o sistema prisional que aí está 

evidentemente não recupera ninguém. Mas o Governo tem que destinar parte dos 

recursos para construir um sistema penitenciário específico para esses adolescentes 

criminosos. Essa eu acho que é a grande saída. 

Permanecendo nessa libertinagem que aí está e na impunidade, amigos, nós 

não vamos sair de onde estamos. 

 Obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - Eu que agradeço a 

intervenção do Deputado João Rodrigues. 

 Passo a palavra à Deputada Erika Kokay. 
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 A SRA. DEPUTADA ERIKA KOKAY - Sr. Presidente, acho que em toda essa 

discussão nós temos que tirar os mitos da realidade. A primeira coisa é que a 

violência neste País não tem como protagonista a adolescência, ou seja, os 

adolescentes não são responsáveis em grande medida pelo nível de violência que o 

País vivencia. 

 Então, há uma espetacularização da participação dos adolescentes em 

detrimento de uma avaliação mais concreta para que nós possamos ter políticas 

mais eficazes. 

 Um grande teórico diz que, quando negamos a realidade, a realidade não 

pode ser transformada porque ela também passa a nos ignorar. Então, é preciso 

partir dos números objetivos, da condição objetiva. Os adolescentes que estão em 

conflito com a lei ou em cumprimento de medidas não representam 1% da 

adolescência neste País. Os adolescentes são muito mais vítimas do que 

vitimizadores. 

 Os adolescentes, nem ninguém nasce em conflito com a lei. Essa concepção 

lombrosiana já foi desconstruída há muito tempo e superada. Dizer que há pessoas 

que nascem para matar é a negação de toda a ciência, de toda a construção da 

humanidade e da sua própria inteligência. Então, as pessoas, o próprio Deputado 

que dizia que as pessoas têm índoles também dizia: “Olha, são pessoas que fazem 

opção pelo crime porque não têm família, fazem opção pelo crime porque não têm 

políticas públicas”. Então ele mesmo se contradiz na afirmação ao dizer que as 

pessoas sem índole fazem opção para estar em conflito com a lei quando 

estabelece a condição objetiva da ausência de políticas públicas para que as 

pessoas possam ser contrainvestidas na sua relação harmoniosa com a sociedade. 

 Portanto, partindo desses pressupostos, nós temos que também considerar a 

realidade concreta do Brasil. Alguns falam: “É preciso prender para dar o exemplo”. 

Prender neste País não tem dado exemplo, porque nós estamos indo para a terceira 

maior população carcerária do mundo. 

  Nós criamos o crime hediondo neste País para o recrudescimento penal, 

aliás, a pauta prioritária deste Congresso — recrudescimento penal, agravamento de 

penas. E isso não tem construído uma sociedade menos violenta. Nós estamos indo 

para a terceira maior população carcerária do mundo. Então não podemos fornecer 
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mais do mesmo, sabendo que não é eficaz, porque ninguém nesta sala acredita que 

o sistema prisional corrige alguém. Ninguém! 

 O SR. DEPUTADO DELEGADO ÉDER MAURO - Vamos soltar os presos, 

Deputada! Vamos soltar os presos! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - Quero assegurar a palavra à 

Deputada Erika Kokay, por favor, Deputado Delegado Éder Mauro. 

 A palavra está assegurada à Deputada Erika Kokay, e peço que seja 

recomposto seu tempo em mais 1 minuto. 

 A SRA. DEPUTADA ERIKA KOKAY - Obrigada pela interrupção, porque me 

deu mais algum tempo para concluir. 

 Sr. Presidente, parto do pressuposto de que o sistema prisional não recupera. 

Isso é reconhecido pela sociedade. Ela sabe disso. Pergunte a qualquer pessoa, em 

qualquer lugar, se ela acha que o sistema prisional recupera. Vai dizer que não, que 

é a escola do crime e outras coisas. 

 Nós temos que pontuar e apontar para a necessidade de políticas públicas. 

Aí, se alguém tem que ser responsabilizado, não será com o recrudescimento da 

pena ou das medidas socioeducativas, quaisquer que sejam, para os adolescentes, 

porque nós temos um sistema socioeducativo que, com todas as falhas, reintegra 

mais à sociedade. 

 E ainda temos o binômio que significa responsabilização, porque o 

adolescente é responsabilizado. Acho um absurdo! É construir a falácia de que não 

há a responsabilização do adolescente. Eles são responsabilizados a partir dos 12 

anos, mas com processo também de educação e socialização. Isso não era conflito 

e não pode ser declarado como tal dentro de uma unidade que busca a hegemonia 

sobre o outro. São complementares. Nosso sistema não trabalha com essa 

perspectiva de ressocialização, e todos sabemos disso. 

 Portanto, Deputado Osmar Terra, Relator, demais presente, eu sugeriria que 

se pudesse considerar a punição dos gestores que não cumprem o que está 

estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente ou na Constituição, que diz 

que crianças e adolescentes devem ser prioridades absolutas do Estado, da 

sociedade e da família. Portanto, o gestor... 
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 O SR. DEPUTADO DELEGADO ÉDER MAURO - Sr. Presidente, eu não tive 

o mesmo tempo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - Eu já solicitei a V.Exa. que 

respeite a fala da Deputada Erika Kokay. Eu estabeleci um tempo para ela, e na 

hora em que eu achar que deve encerrar vou encerrar. Por favor, V.Exa. respeite o 

tempo estabelecido à Parlamentar. 

 Com a palavra a Deputada Erika Kokay. 

 A SRA. DEPUTADA ERIKA KOKAY - Sr. Presidente, eu diria que os 

gestores têm que apresentar planos para a criança e o adolescente e assegurar 

prioridades — educação integral, creche, atendimento à drogadição — porque nós 

temos uma sociedade que provoca duplas mensagens, que diz “consuma para eu te 

respeitar”, e não dá o direito de consumir. É óbvio que ela estimula o consumo, que 

é a maior causa de os adolescentes entrarem na vida infracional, que é o crime 

contra o patrimônio e não contra a vida. 

 Feitos esses esclarecimentos, vamos superar Lombroso, vamos superar a 

lógica de que as pessoas nascem em conflito com a lei. Com esse raciocínio, vamos 

acabar reduzindo a maioridade penal para o nascimento. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - Muito obrigado, Deputada. 

 Com a palavra o Deputado Alberto Fraga. (Pausa.) 

 Com a palavra o Deputado Darcísio Perondi. 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Sr. Presidente, há novo painel. 

Vou registrar presença e já volto. Estou inscrito para falar logo a seguir. 

 O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Parabéns, Deputado Andre 

Moura, pela composição da Mesa. Parabéns, Relator. Excelente Mesa! Eu aprendi e 

vejo que outros colegas também estão reconhecendo, mesmo que tenham posições 

contrárias. Foi realmente excelente! 

 Dr. Siro, eu queria que o senhor opinasse sobre essa ideia de crimes 

hediondos para o adolescente. Seria uma forma intermediária, que tenho ouvido. 

Existe até proposta de um colega sobre isso. Eu apresentei um projeto há cerca de 8 

anos, proposta de um colega seu, Dr. Saraiva, de Porto Alegre, para aumentar em 

mais 3 anos a internação do jovem de 17, 18 anos. Eu queria que o senhor falasse 

um pouco sobre isso. 
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 Não sei se o senhor falou sobre o SINASE — Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo. Eu tive que me ausentar. Se o senhor puder, dê 

rapidamente sua opinião sobre ele. 

 O senhor foi brilhante. Continue assim. Vamos interagir mais. 

 Dr. Osmar Terra, nós nos conhecemos. Hoje pude ver melhor, com calma, 

como aluno, e não como colega, seu conhecimento, que foi brilhante, agradou as 

duas ideias expostas aqui. Eu acho que V.Exa. tem que, talvez, explicar melhor para 

o homem de televisão, mas um grande Deputado, João Rodrigues. Mas ele é 

também da sociedade do espetáculo. Eu queria que explicasse melhor isso. 

 Mas S.Exa. lembrou que o adolescente tem doença emocional, Coronel 

Telhada, tem doenças, como nós. Às vezes o adulto resiste em reconhecer uma 

depressão, um transtorno bipolar, uma esquizofrenia. Quando a família vê, estourou. 

Há também, na infância e na adolescência, jovens doentes, Coronel. E aí vão. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - O senhor sempre está com a 

arma na mão. Fique com o livro na mão. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Fique com o livro na mão e com a 

Bíblia também. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Então leia mais, por favor. Com 

todo o respeito, leia mais, para pensar que há crianças e adolescentes doentes. Meu 

caro Relator, temos que ter essa visão também. O colega Osmar Terra mostrou isso. 

Mostrou também que se completa toda essa rede neuronal, essa rede intersináptica, 

em que cada neurônio tem 1 bilhão de sinapses, que se completa aos 20 anos. 

Então, essa visão... Pena que os colegas policiais... A neurociência é algo novo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - Para encerrar, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Sou e pediatra, e não aprendi 

neurociência. Imaginem a escola policial. Eles têm que botar no currículo 

neurociência, estudar doenças mentais na infância e na adolescência. Eu pediria ao 

Deputado Osmar Terra que desenvolvesse mais o tema. 

 Ao Coronel, minha solidariedade... 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - Agradeço ao Deputado. 

 O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Não! Não! Não! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - O tempo de V.Exa. está 

encerrado. 

 O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Trinta segundos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - Trinta segundos. 

 O SR. DEPUTADO DARCÍSIO PERONDI - Minha solidariedade aos policiais, 

que se expõem. Eu me sinto seguro porque há policial na rua. Sei que é preciso 

mais. Aliás, o senhor é da Polícia de São Paulo, que tem mais estrutura. O policial 

brasileiro, de modo geral, tem pouca estrutura, sofre, morre. A todas as crianças 

mortas, aos pais que as perderam, aos policiais, deixo minha solidariedade. Mas, 

por favor, faça o esforço — e é difícil — de não misturar. 

 Um abraço. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - Muito obrigado. 

 As perguntas foram dirigidas ao Dr. Osmar Terra e ao Dr. Siro Oliveira. Então, 

vou conceder a palavra ao Dr. Siro, por 3 minutos, e, em seguida, ao Dr. Osmar 

Terra, por mais 3 minutos. 

 Informo que o Coronel Telhada infelizmente vai ter que nos deixar, porque 

seu voo está marcado para as 18h25min. Ele fará por último suas considerações 

finais, logo após o Dr. Siro e o Dr. Osmar Terra, já respondendo aos 

questionamentos do Deputado Darcísio Perondi. 

 Então, na ordem, terão a palavra o Dr. Siro Oliveira, o Dr. Osmar Terra e o 

Deputado Coronel Telhada. 

 O SR. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA - Deputado Darcísio Perondi, muito 

obrigado pela intervenção e pela solidariedade que tem à causa das crianças, à 

causa da sociedade. 

 O SINASE foi instituído por lei em 2012. Ele regulamenta a aplicação das 

medidas socioeducativas e estabelece regras que nenhum Estado brasileiro está 

cumprindo. Por exemplo, o limite máximo de 60 adolescentes. No Rio de Janeiro há 

uma unidade com capacidade para 64 adolescentes, mas 198 dormem uns com os 

outros, na mesma cama. Isso tudo é promovido oficialmente pelo Estado brasileiro, 
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pelo Estado fluminense. Estabelece também a reavaliação, acompanhada por uma 

equipe técnica de psicólogos, assistentes sociais e pedagogos. 

 Eu fico lamentando que, no Congresso Nacional, nós tenhamos discursos 

levados por frases feitas e absolutamente falsas, como a que foi repetida aqui por 

um ilustre Deputado, delegado, dizendo que a juíza do Rio de Janeiro soltou... Isso 

não é verdade! Essas frases feitas, falaciosas e mentirosas, levam a conclusões 

falsas também. Nós temos que ser honestos num discurso tão importante como 

esse. Honestos, primeiro, conosco mesmos, porque, se estamos falando de 

adolescentes em processo de desenvolvimento e se nós que somos do Legislativo, 

do Judiciário, faltamos com a verdade, que exemplo estamos dando para esta 

juventude? Que moral nós temos para discutir mudança na legislação, se mentimos 

descaradamente, com tantas frases feitas, ditas aqui e acolá, para obter objetivos 

escusos como essa mudança? 

 A juíza não soltou ninguém, Deputado. Ela cumpriu o SINASE, que determina 

que esses adolescentes sejam reavaliados periodicamente. E os adolescentes que 

foram reavaliados receberam a progressão da medida, não foram colocados na rua 

irresponsavelmente, como foi dito aqui. A juíza do Rio de Janeiro inclusive está 

presente entre nós, é representante da ABMP — Associação Brasileira de 

Magistrados, Promotores da Justiça e Defensores Públicos da Infância e da 

Juventude. Ela, partindo das reavaliações feitas pela equipe técnica responsável, 

progrediu o regime: os meninos passaram para a semiliberdade, para a liberdade 

assistida, de acordo com os laudos técnicos feitos. 

 Quero reiterar que esses adolescentes precisam ser reeducados, precisam 

ser tratados com relação à saúde. Falou-se tanto aqui dos malefícios da droga. Não 

há tratamento no que se refere à droga. Os meninos passam três anos numa 

unidade do Estado e não são alfabetizados. Muitos saem sem documento de 

identidade, sem certidão de nascimento, mas passam três anos à disposição do 

Estado nessas verdadeiras masmorras. 

 É isso, como disse a Deputada, que nós temos que atacar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - Muito obrigado. 

 Com a palavra o Deputado Osmar Terra. 
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 O SR. DEPUTADO OSMAR TERRA - Eu queria deixar clara a minha posição. 

Eu acho que o adolescente é diferente do adulto emocionalmente, no controle de 

impulsos, numa série de peculiaridades. Isso não quer dizer que devemos passar a 

mão na cabeça de um adolescente que comete crime. 

 O que estou propondo é que ele possa ficar mais tempo, dentro do ECA, no 

sistema juvenil. O Brasil tem a característica de ser um país do mundo onde o 

adolescente que comete crime violento, homicídio grave com requinte de 

perversidade, fica preso menos tempo, fica menos tempo em restrição de liberdade. 

Ele pode ficar, dentro do ECA, um período maior, de três a sete anos, desde que 

seja em instituição específica, em sistema juvenil específico para isso. Essa é a 

posição que estou defendendo. Mas ele tem que ficar fora da rua, tem que, de 

alguma maneira... 

 Se o sistema não reeduca, não ressocializa, a responsabilidade é de quem 

conduz a política pública. Deputado, essa questão da maioridade penal está tão 

relevante porque nós não temos sistema de segurança nenhum. Nós temos um caos 

no Brasil! Cada Estado tem que se virar sozinho. O País não dá orientação a 

ninguém. Não há política de fronteira. Nós somos invadidos. O País tem uma 

peculiaridade única no mundo: faz fronteira com todos os produtores de cocaína e 

com o maior produtor de maconha, o Paraguai. Agora vamos ter que enfrentar o 

Uruguai, que vai começar a exportar. Não há política nenhuma para isso. Deveria 

haver um gabinete de crise funcionando, devido a esse altíssimo índice de 

homicídios e altíssimo índice de insegurança que a população sente. Não tem! 

 Então, estamos vivendo no Brasil um problema em que, por omissão do 

Governo, estão morrendo milhares de brasileiros — por omissão do Governo! Nós 

não temos um sistema de segurança. E, por omissão do Governo, temos que ficar 

discutindo se vai se reduzir a idade penal, que acho que não tem um impacto 

importante. Mas é a discussão que fica na ordem do dia, porque não há política 

nenhuma para nada. Então, eu acho que alguma coisa o Deputado tem que fazer. É 

isso que está acontecendo aqui. 

 Quero dizer o seguinte: nós estamos numa epidemia de violência e drogas 

gravíssima no Brasil que está botando essa quantidade de gente na cadeia, e não a 

lei. A lei é muito frouxa. Eu sou autor da nova lei sobre drogas, na Câmara, que 
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aumenta o rigor contra. Não é para liberar. Sou contra a liberação. Acho que vai 

multiplicar o número de meninos doentes. 

 Eu acho que a lei tem que ser dura em relação ao traficante. Internação 

involuntária, comunidade terapêutica, eu defendo tudo isso. Mas acho que temos 

que enfrentar essa situação de maneira articulada. O Governo não articula nada! O 

programa que ele lançou sobre drogas, na prática, não existe mais. As coisas estão 

soltas no Brasil. A epidemia é a causa do aumento de prisões. O número de 

traficantes aumenta todo dia porque há droga à vontade para ser distribuída, que 

entra pela fronteira livremente. Isso gera o aumento, e não a lei. A lei é muito frouxa. 

 A última coisa que eu queria falar é o seguinte: nós estamos discutindo aqui 

que os meninos têm transtornos sim, são mais sensíveis e vulneráveis. Eu visitei 

unidades da FEBEM, eu cuidava desses programas no Rio Grande do Sul. Mais da 

metade daqueles meninos têm algum transtorno mental sério que vem desde a 

infância e que não é reconhecido e tratado. Então, a interação do transtorno com o 

social leva a uma explosão. Se ele está em condições adversas e tem transtorno... 

Por exemplo, não existe programa para detecção de déficit de atenção e 

hiperatividade nos colégios. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - Para encerrar, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO OSMAR TERRA - Os colégios não fazem nada. Ali seria 

o lugar para detectar. Tratam mal os meninos. São tratados como mal educados, 

acabam se evadindo e aumenta a população de rua. É assim que funciona. Conheço 

bem esse assunto. 

 Então, precisamos de programas governamentais para tratar transtornos 

disruptivos e capacitar professores para reconhecê-los. A rede pública de saúde tem 

que tratar isso. Tem que existir um sistema integrado, que não existe no Brasil. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Andre Moura) - Agradeço ao Deputado. 

 Eu vou passar a palavra ao Coronel Telhada, que vai ter 3 minutos para 

responder aos questionamentos do Deputado Darcísio Perondi. Em seguida, como 

já anunciei, ele vai se retirar, porque tem voo às 18h25min. Vai ser dado o tempo 

necessário para que possa fazer suas considerações finais. 

 Como também tenho que votar, convido o Deputado Guilherme Mussi para 

assumir a Presidência, enquanto vou ao plenário principal. Retorno em breve. 
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 Muito obrigado pela participação e parabéns. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Guilherme Mussi) - Com a palavra o Coronel 

Telhada. 

 O SR. CORONEL TELHADA - Obrigado, Sr. Presidente. 

 Em primeiro lugar, eu queria responder ao Deputado Federal Darcísio 

Perondi, agradecendo suas palavras, e lembrar que concordo que temos muitos 

problemas de saúde com referência a adolescentes. Só que, quando se fala em 

crime, em polícia, temos que aplicar a lei. Infelizmente, o policial não é obrigado a 

saber de saúde. Nós temos que aplicar a lei. Aliás, eu tive um soldado de nome 

Perondi, na ROTA — Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, quando eu era tenente, 

um grande policial. Não sei se é seu parente, deve ser. (Riso.) 

 Eu lhe digo uma coisa: eu tenho um filho de 28 anos, tenente, da ROTA, pai 

de uma menina de 5 meses. Aliás, estamos agora aqui e ele está enfronhado nos 

cantos de São Paulo combatendo a criminalidade. Por mais problemas de saúde 

que tenha um adolescente, se é psicopata ou não, se teve problemas na infância ou 

não, enfim, se sua formação foi deficitária, o senhor vai me perdoar, mas eu não 

penso que eu deva achar que ele é menos criminoso se matar ou atirar no meu filho 

e não deva sofrer as sanções legais. Ele deve sofrer as sanções sim, e entendo que 

deve ser colocado na cadeia e pagar criminalmente pelo que fez, porque se 

acharmos que um adolescente que tem problema de saúde não deve ser tratado 

como criminoso, vamos legalizar a situação e vai ser desculpa para todos. O senhor 

vai me perdoar... 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. CORONEL TELHADA - Pode ser, exatamente. Mas eu não sou 

médico, sou policial, e o policial é formado para isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Guilherme Mussi) - Por favor, Deputado 

Darcísio Perondi, vamos assegurar a palavra ao nosso convidado. 

 O SR. CORONEL TELHADA - O senhor tem que entender justamente isto: 

eu não trabalho na saúde, eu trabalho na polícia; de Medicina eu não entendo nada, 

mas de polícia eu entendo. De crime eu entendo muito, porque enfrentei isso minha 

vida toda, o senhor pode ter certeza. 
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 Eu leio muito, sou evangélico, leio a Bíblia. Aliás, em Corintos está escrito que 

temos que ter amor pelas pessoas. Quem escreveu Corintos foi Paulo. Mas está 

escrito também, em provérbio, que a vara e a repreensão dão sabedoria. Então, nós 

temos que saber fazer as coisas no momento exato. Eu conheço muito mais do que 

o senhor pensa. 

 Quanto ao Deputado Weverton Rocha, que muito brilhantemente falou do 

Canadá, realmente a responsabilidade penal é com 12 anos. Mas eu não sei se o 

senhor tem esta informação: a legislação canadense admite que a partir dos 14 

anos, nos casos de delito de extrema gravidade, o adolescente seja julgado pela 

Justiça Comum e recebas as sanções previstas no código criminal. Porém, 

estabelece que nenhuma sanção aplicada num adolescente poderá ser mais severa 

do que a aplicada num adulto pela prática do mesmo crime, ou seja, igual. Então, 

veja que lá, a partir dos 14 anos, sim, ele responde pelos crimes. Está escrito. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. CORONEL TELHADA - Não, mas ele não responde pelo crime. O 

senhor sabe que não responde. Isso não acontece. Eu estou na rua. Você pega um 

menino de 14, 15 anos que comete um ou vários homicídios, fica retido 1, 2, 3 anos 

e está tudo certo. Não é bem assim. Vocês estão enganados nesse ponto de vista.

 O SR. DEPUTADO LAERTE BESSA - Coronel Telhada, o senhor me 

concede um aparte? É só 1 minuto. 

 O SR. CORONEL TELHADA - Pois não. 

 O SR. DEPUTADO LAERTE BESSA - O que acontece no Brasil, na verdade, 

é deficiência da parte administrativa da Justiça, da Polícia, do Ministério Público. Um 

rapaz de 12, 13, 14 anos comete um crime violento, um latrocínio, e é preso em 

flagrante. Não conheço nenhum caso que dentro dos 45 dias foi juntada toda a 

instrução do inquérito, todos os laudos foram encaminhados à Justiça para que 

continue preso. Ele comete um crime grave, hediondo, e com 45 dias está na rua. 

 O SR. CORONEL TELHADA - É isso mesmo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Guilherme Mussi) - Vamos estabelecer mais 

1 minuto para o Coronel Telhada finalizar. 

 O SR. CORONEL TELHADA - Não quero polemizar com V.Exa., é só um 

comentário. 
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 Eu quero me despedir de todos, agradecer aos Srs. Deputados, às Sras. 

Deputadas e a todos que nos assistiram e lembrar mais uma vez que estamos do 

mesmo lado. Entendam isso. Muitas pessoas podem não entender. Mas respeito a 

postura de cada um e quero finalizar com uma coisa: peço a Deus, 

encarecidamente, que vocês nunca passem pelo que passei ou pelo que vi pessoas 

passarem e digam: “Poxa, não é que o danado daquele coronel estava certo”. Eu 

peço, sinceramente, a Deus que vocês nunca se lembrem de mim numa situação 

dessas. Eu peço a Deus que abençoe vocês, para que não tenham problemas e que 

ilumine todos os Srs. e Sras. Deputadas para que votem da melhor maneira. No meu 

entendimento, a melhor maneira é a diminuição da maioridade penal para 16 anos. 

 Sr. Presidente, participantes da Mesa, muito obrigado. Estou à disposição, em 

São Paulo. Deus abençoe a todos. 

 Muito obrigado. (Palmas.) 

 O SR. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Guilherme Mussi) - Pois não. 

 O SR. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA - Já que usamos tanto o nome de Deus, 

Deputado Coronel Telhada, eu quero lembrar ao senhor que esse Deus que o 

senhor conhece diz efetivamente, está na Bíblia, que o mal deve ser corrigido 

através da vara. V.Exa. quer a interpretação legal, histórica? Vara é o lugar onde eu 

trabalho. Eu trabalho na Vara da Infância e da Juventude. Quando está escrito na 

Bíblia que corrigirás com a vara, quer dizer que corrigirás com justiça e não com 

violência. (Palmas.) 

 O SR. CORONEL TELHADA - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - Coronel Telhada, nós não vamos 

polemizar. Como fui citado, quero 30 segundos, rapidamente, para deixar registrado 

que o que o senhor citou foi a idade de responsabilidade penal juvenil. 

 O SR. CORONEL TELHADA - Exatamente. 

 O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - Não é a redução da maioridade 

penal. 

 O SR. CORONEL TELHADA - Penal Juvenil, responsabilidade... 

 O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - A pessoa passa a ser 

responsabilizada a partir dos 14, mas a maioridade penal lá é de 18 anos. 
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 O SR. CORONEL TELHADA - Sim, eu entendi o que o senhor quis dizer. 

Perfeito. 

 O SR. DEPUTADO WEVERTON ROCHA - É porque às vezes ficamos 

repetindo: “Na Suíça, no Canada é com 14, com 12...” Não é verdade, é com 18 

anos. 

 O SR. CORONEL TELHADA - Obrigado, Deputado. 

 Respondendo ao Sr. Desembargador, é interessante, há 2 mil anos eu não 

sabia que havia varas. Há 2 mil anos, quando a Bíblia foi escrita, ou logo em 

seguida, eu desconheço que existiam varas desse tipo. O que existia realmente, o 

que aprendemos é que, quando se fala em vara, fala-se em correção, seja a 

correção legal, seja a correção do pai, seja a correção da família, seja a correção da 

Justiça, que é o que está faltando. 

 Então, reputo novamente que o meu Deus é o mesmo a quem o senhor 

serve. Nós não servimos a deuses diferentes, servimos ao mesmo Deus. 

 O SR. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA - O meu é misericordioso. 

 O SR. CORONEL TELHADA - O meu também. Por isso, estou pensando nas 

vítimas que o senhor está querendo pôr como inocentes incriminados pelos seus 

defensores, de maneira alguma. O meu Deus é muito mais misericordioso que o 

seu, porque me permite ir à rua, Sr. Desembargador, tomar tiro pelo povo. O meu 

Deus me permitiu fazer o juramento de sacrificar a minha vida, se preciso for. E 

milhares de policiais militares assim o fizeram. Não é o senhor que vai falar em 

misericórdia para mim, tenha certeza disso. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Guilherme Mussi) - Obrigado 

Desembargador Siro Oliveira; obrigado Coronel Telhada. 

 Concedo a palavra ao Deputado Alberto Fraga. (Pausa.) 

 Concedo a palavra ao Deputado Sérgio Vidigal. 

 O SR. DEPUTADO SÉRGIO VIDIGAL - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. 

Deputados, senhores palestrantes, Deputado Osmar Terra, Coronel Telhada, que 

está se ausentando, Desembargador Siro Oliveira, acho que foi um evento 

extremamente positivo. 
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 Eu creio que cada fala feita aqui vai ser extremamente importante para a 

decisão desta Casa. Eu sei que este momento é extremamente difícil, porque nós 

políticos, às vezes, fazemos aquilo que a maioria quer. E hoje ser contrário à 

redução da maioridade penal não é tarefa muito fácil. Mas é um debate que tem que 

ser ampliado e aprofundado. Nosso papel aqui não é simplesmente melhorar a 

nossa popularidade, é melhorar a vida do cidadão brasileiro. 

 Eu gostaria muito, neste processo, mesmo na ausência do Deputado Osmar 

Terra, de colocar que ele deu uma aula de neurofisiologia e deixou muito claro que 

aquelas pessoas que têm algum transtorno mental, se porventura fizerem uso de 

substância psicoativa, com certeza estarão potencializando suas ações. 

 Mas ouvi atentamente e gostaria de falar um pouco de números. Estamos 

tratando nesta Casa de exceção, porque a criminalidade do menor no Brasil é 

exceção. A cada 100 mi habitantes, 87 adultos cometem crimes graves, contra 

apenas 2,7 adolescentes. Destes, 70% é por furtos e roubos. Então, precisamos 

fazer uma rediscussão. Temos que ter essa responsabilidade aqui. 

 Creio também que temos que alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Acho que pode ser alterado, modernizado, para criar penas mais duras. Mas não há 

necessidade de reduzir a maioridade penal, porque nós sabemos que no Brasil o 

sistema prisional é falido. Prisão aqui é sinônimo de faculdade do crime. Aliás, as 

maiores organizações criminosas do País nasceram e estão dentro do sistema 

prisional — PCC, Comando Vermelho —, que continuam comandando o crime de lá 

de dentro. 

 Então, eu gostaria muito que nós pudéssemos aprofundar este debate, esta 

discussão. Acho que foram colocadas sugestões importantes, como as do Deputado 

Osmar Terra. Eu também concordo plenamente. Vamos alterar as penalidades do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, por si só, isso se contempla. O Deputado 

estava ausente, quando o parabenizei. Hoje V.Exa. nos deu uma aula de 

neurofisiologia. Isso é extremamente importante, porque não entra no debate. As 

crianças que têm transtorno de atenção e hiperatividade não conseguem nem 

assistência médica e, se o profissional porventura atender e prescrever Ritalina, ela 

não vai conseguir adquirir a medicação no sistema público. 
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 Então, acho que nosso desafio, que nossa responsabilidade é muito grande. 

Mas aqui ninguém falou do papel e da responsabilidade da família, porque ninguém 

nasce bandido, e a família também tem que ter responsabilidade como tem que ter o 

Poder Público. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Guilherme Mussi) - Obrigado, Sr. Deputado. 

(Palmas.) 

 Concedo a palavra ao Deputado Alessandro Molon. 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Por sorte cheguei a tempo aqui, após a saída do Plenário. 

 Quero cumprimentar V.Exa. e o Presidente da Comissão, que está votando. 

Vou deixar os comentários que quero fazer sobre o formato da audiência para 

quando ele estiver presente, assim como o Relator, mas eu não queria perder a 

oportunidade de agradecer muito a presença ao Desembargador Siro Darlan e a 

contribuição aos demais expositores, Deputado Estadual Coronel Telhada e colega 

Deputado Osmar Terra. Quero agradecer a ambos, ainda aqui presentes, as 

explanações, dividirem conosco sua experiência e a aula que deram aqui. 

 É evidente que cada um tem sua área de conhecimento, em que pese termos 

tido dois juízes convidados e dois Deputados para esta audiência: dois Deputados 

com trajetórias diferentes, Deputado Osmar Terra, médico, e Deputado Coronel 

Telhada, policial; e o Desembargador Siro e o Dr. Humberto que não pode participar, 

mas, salvo engano, comporia esta Mesa. 

 Sr. Presidente, acho que para que nossa Comissão chegue aos objetivos 

propostos, é fundamental que aproveitemos as contribuições. Eu percebi isso na fala 

do Deputado Osmar Terra. Parabéns por sua apresentação. Muito obrigado, 

sinceramente, por dividir conosco seu conhecimento. Foi uma excelente exposição 

— excelente! Eu aprendi muito e quis dizer isso aqui. 

 Mas é fundamental que todos nós aprendamos com o que é trazido por cada 

área do conhecimento. O Deputado Osmar Terra traz uma série de dados 

científicos, de pesquisa. Não são opiniões. Ele só mencionou a opinião dele no final 

de sua exposição. E foi curioso, porque vários colegas que estavam aqui perto 

diziam: “Excelente a apresentação. Mas ele é favor ou contra?” Outros respondiam: 
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“Ainda não sabemos”. Isso estava causando certa ansiedade, talvez porque, 

dependendo da posição que ele fosse manifestar, influenciasse na opinião a respeito 

da sua apresentação. Como ele só declinou explicitamente sua opinião no final, 

manteve-se o suspense sobre sua posição. Ela nos ajudou muito e acho que deve 

ser aproveitada como dado científico. Nós não podemos fazer política pública sem 

dado científico. 

 O Desembargador traz percentuais, por exemplo, de reincidência. Eles têm 

que ser levados em conta. Nós não podemos sair desta Comissão da mesma forma 

como entramos, com cada um mantendo a sua opinião de origem — eu sou contra, 

eu sou a favor. Se nós estamos fazendo audiência pública, se as pessoas estão nos 

trazendo dados, nós devemos contrapor esses dados. Por exemplo, o 

Desembargador Siro traz dados sobre reincidência. Ou mostramos outra pesquisa, 

outro dado científico que os desdigam, ou eles passam a fazer parte de um acúmulo 

de conhecimento a partir dos quais vamos tomar a nossa decisão. 

 O Deputado Osmar Terra traz elementos científicos que dizem: “olha a 

liberdade de opção não é tão incondicionada assim”. É claro que há certa dose de 

liberdade. Alguns diziam: “Há liberdade de escolha”. Pelos dados que ele trouxe, 

passamos a entender que essa liberdade não é tão incondicionada assim, ela tem 

condicionantes que passam pela trajetória da pessoa, pelos primeiros anos de vida, 

pela família. 

 Então, eu queria apenas, Sr. Presidente, deixar esta provocação para todos 

nós: se formos herméticos àquilo que está sendo dito, não adianta fazer audiência 

pública. Um lado apresenta dados, o outro lado deve apresentar outros dados, ou 

dizer: “Bom, mas eles não são suficientes por isso”. Ou nossa argumentação não é 

lógica, é apenas opinião. 

 Sr. Presidente, se V. Exa. for generoso comigo e me der mais 1 minuto, eu 

queria terminar dizendo que entendo que parte dos profissionais da segurança 

pública, pela sua experiência, tenda a dizer: “Não, mas eu sei que eles são 

criminosos contumazes”. Eu entendo. Pela história de vida, pela experiência, é 

natural que digam. Mas, diante dessa experiência, com os dados que são trazidos, 

temos que pensar em como reagir diante dessa realidade. Qual foi a liberdade de 
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escolha que de fato havia? Qual é a melhor medida a ser aplicada? Qual é a 

efetividade ou a eficácia da medida que estamos propondo? 

 Sr. Presidente, para terminar, acho que devemos sair deste Fla-Flu, desta 

disputa entre contra e a favor, e caminhar, por exemplo, para, como disse o 

Deputado Osmar Terra: “Vamos discutir, no Estatuto, a duração das medidas”. É 

esse o caminho? É na prevenção? 

 Essa é a provocação que eu queria deixar. Precisamos nos abrir ao que está 

sendo dito, senão não adianta fazer audiência pública. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Guilherme Mussi) - Obrigado, Deputado 

Alessandro Molon. 

 Concedo a palavra ao Deputado Leo de Brito. 

 O SR. DEPUTADO LEO DE BRITO - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

pessoas que neste momento nos assistem pela TV Câmara e nos ouvem pela Rádio 

Câmara, convidados aqui presentes, Deputado Osmar Terra, Desembargador Siro 

Oliveira, eu quero falar com base no que disse o Deputado Alessandro Molon, que 

me antecedeu. 

 Este debate que estamos fazendo acerca da Proposta de Emenda à 

Constituição nº 171, de 1993, tem que ser feito com base na mais absoluta 

racionalidade. Não adianta pegarmos o que a massa está pedindo, porque fomos 

eleitos inclusive para que possamos amiúde, com muita profundidade, buscando o 

máximo de informações possíveis, tomar uma decisão importante que diz respeito às 

punições que devem ser aplicadas sobre bens jurídicos de grande relevância, como 

é o caso da liberdade. 

 É claro que todos nós ficamos emocionados com situações que possam 

acontecer de crimes hediondos, mas isso não deve contaminar este debate. Por isso 

acho que foi muito importante esta audiência, sobretudo, Desembargador e 

Deputado, em relação aos dados trazidos, porque existe uma diferença aqui. Existe 

um discurso muito emocional, com base em experiências pessoais, em situações 

que comoveram a comunidade, a sociedade, mas, quando levamos o debate para a 

razão, há de se observar que impreterivelmente essa não é a solução, porque vimos 

que há muitos problemas: temos problemas em políticas públicas; temos problemas 

em relação àquele que alicia o adolescente — para esse sim temos que endurecer 
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cada vez mais as penas, e temos dado demonstrações nesta Casa nesse sentido —

; temos problemas em relação ao meio — demonstrados de maneira muito clara na 

exposição do Deputado Osmar Terra. De fato, os problemas educacionais são 

essenciais, inclusive quando se assevera a importância de que seja trabalhado pela 

família na infância — problemas como as drogas. Aí chegamos a uma solução 

reducionista: “Ah, não, para resolver esse conjunto de problemas, vamos reduzir a 

maioridade penal de 18 para 16 anos!” Eu acredito que esse não seja o debate. 

 O Deputado Osmar Terra traz a variável interessante de repensarmos o ECA, 

discutirmos a sensação de impunidade. Agora, uma coisa está muito clara, 

sobretudo na fala do Deputado Osmar e do Dr. Siro, com base científica, o 

tratamento que deve ser dado ao adolescente deve ser diferenciado. Aliás, se for 

com base nos dados científicos que o senhor nos traz, a maioridade deveria ser de 

20 anos, porque o senhor apresenta uma situação de vulnerabilidade e de 

desenvolvimento diferenciado que vai até os 20 anos de idade. 

 Sou professor de Direito e advogado e acredito que desde que o senhor está 

aqui, Deputado Darcísio Perondi, desde a década de 90, nós não amolecemos 

nenhuma lei, e o que aconteceu é que a violência não diminuiu e o número das 

pessoas que estão encarceradas também não. Então, não é só questão de lei. 

 Concluo, Presidente, fazendo dois questionamentos que considero 

importantes para o colega Deputado Osmar Terra. V.Exa. fala muito dessa questão 

dos psicopatas, dos problemas de saúde mental. Mas é claro que adolescentes que 

são pessoas comuns — qualquer pessoa comum —, podem, mesmo que tenha 

consciência, vir a cometer crimes por questões emocionais, por vingança. Eu queria 

que V.Exa. falasse sobre o adolescente, se há diferenciação nesses casos em 

relação aos adultos. 

 Por último eu me refiro a esse estudo de ordem psicológica de adolescentes. 

Como V.Exa. considera a influência que, sobretudo nossas últimas gerações, têm 

em relação à banalização da violência. Hoje, por exemplo, um adolescente, no 

videogame, mata centenas de pessoas ou assiste a filmes em que a violência está 

muito mais presente do que nas gerações anteriores. Eu queria que V.Exa. falasse 

sobre a influência nesse momento de desenvolvimento pessoal do adolescente. 

 Obrigado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Guilherme Mussi) - Obrigado, Deputado Leo 

de Brito. 

 Concedo a palavra ao Deputado Osmar Terra. 

 O SR. DEPUTADO OSMAR TERRA - A palavra “adolescente” tem várias 

conotações. E adolescer pode significar adoecer. Ele tem um comportamento muito 

diferente, e é óbvio que tem comportamento diferente, alterado no sentido 

emocional. O problema é o emocional. O desenvolvimento cognitivo até pode 

acontecer, mas o controle do emocional, que se dá com a organização mais 

sofisticada que o cérebro tem, que é o córtex pré-frontal, só ocorre depois dos 21. 

 Então, o adolescente tem um comportamento alterado — tanto que Maurício 

Knobel fez o texto A Síndrome da Adolescência Normal — e precisa ter tratamento 

diferenciado. Ele é diferente do adulto, não é igual. É isso que procurei mostrar aqui. 

Agora, é claro que ele, impulsiva e compulsivamente, cometendo crimes graves, não 

pode ficar na rua só porque é adolescente ou porque completou 18 anos. 

 Aliás, antes desta palestra eu estava procurando por que aos 18 anos é 

estabelecida a maioridade penal e aos 21 a civil. Existe essa diferença. Talvez os 

juízes saibam explicar melhor. Existia?! Mas a Alemanha tem ainda 18 e 21. Mas é 

de um jeito até 21. Por que isso? Foi experiência humana. Imagino que através de 

séculos o ser humano foi observando uns, observando outros, e viram que a partir 

de certo momento a pessoa começava a ter um comportamento mais condizente 

com o coletivo, mais responsável. Eu acho que foi isso que aconteceu. 

 Acho que existe transtorno sim que altera muito. Eu fiz um levantamento no 

Programa de Prevenção de Violência, no Rio Grande do Sul e descobri que 25% da 

população tem algum tipo de transtorno mental que é mais acentuado nesse período 

da vida, na adolescência. São 25% de transtornos mentais que alteram o controle do 

impulso, que tornam a pessoa mais impulsiva: transtorno bipolar; transtorno de 

personalidade borderline; transtorno de personalidade antissocial; psicopatia — se 

der para separar da personalidade antissocial —; depressão, que altera o controle 

de impulsos; transtorno desafiador de oposição. A criança que desde pequenininha 

tortura gatinho, mata bichinho sem compaixão nenhuma tem transtorno. Se fosse 

detectado logo e acompanhada... Nós não temos um sistema para atender essas 
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crianças. Esse é o problema. Então, quando se tornam adolescentes e adultas, elas 

têm problemas, têm transtornos de comportamento mais graves. 

 Eu acho que falta no Brasil, e insisto nisso, uma política mais abrangente. A 

violência não pode ser tratada só com polícia, embora eu ache que temos que 

preservar a função policial. Não podemos dizer que policial é corrupto, só prende 

preto e pobre. Esse é o discurso que ouço muito por aí. Não podemos dizer isso. Se 

não fosse a autoridade policial, não poderíamos mais ir até a esquina, seríamos 

espancados por qualquer um. 

 Os países que têm o melhor sistema de qualidade de vida do mundo, a 

democracia mais estável do mundo, têm um sistema policial que funciona 

adequadamente. Eu acho que para tudo isso é preciso política pública, que nós não 

temos no País. 

 Sobre a banalização da violência, Deputado, eu acho que está muito 

vinculada ao significado que a pessoa dá para aquilo. Eu acho que a maioria dos 

meninos usa. Eu não conheço nenhuma pesquisa relacionando aumento do 

comportamento violento com videogame. Mas depende do significado, do ambiente 

em que ele vive também, não é? Mas eu acho que a banalização da violência não se 

dá pelo videogame, ela se dá por outras circunstâncias, de fragilidade mental e de 

estímulo ambiental. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Guilherme Mussi) - Muito obrigado, 

Deputado Osmar Terra. 

 Com a palavra o Deputado Fausto Pinato. 

 O SR. DEPUTADO FAUSTO PINATO - Eu gostaria de cumprimentar o 

Presidente, o Relator, Deputado Laerte Bessa pelo brilhante trabalho, o nosso 

convidado, Desembargador Siro Darlan, o Coronel Telhada, que se ausentou, o Dr. 

Osmar Terra, nosso colega, que eu chamo de doutor porque deu uma aula aqui 

hoje, o que me deixou muito feliz, e disse que a participação nos trabalhos desta 

Comissão seria um aprendizado. E vem sendo. 

 Muito se falou aqui, doutor, sobre a questão da constitucionalidade — 

ninguém fala mais em constitucionalidade. E se hoje nós estamos aqui nessa 

tremenda discussão, talvez seja por falta, inclusive, desse debate, que foi 
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postergado de maneira covarde, em minha opinião, porque é uma realidade, e eu 

entendo o seguinte: hoje, aqui, eu vejo o sistema completo. 

 Quando o indivíduo está doente, liga para o médico. Quando o indivíduo está 

em apuros, liga para a polícia. Quando o indivíduo quer justiça, recorre ao juiz de 

direito.  

 Então, o debate às vezes se acalora um pouco, mas é importante para aqui 

chegarmos a uma decisão que vai nos deixar com a consciência tranquila. 

 Eu, particularmente, sou a favor da redução da maioridade penal. Acredito 

que, da mesma maneira que o ser humano... A expectativa de vida do brasileiro 

aumentou. Votamos, ontem, a PEC da Bengala, que permite o trabalho até os 75 

anos de idade. Eu votei contra, mas acho que há pessoas, hoje, que com 80 anos 

de idade ainda têm capacidade laboral. A evolução humana é patente. Acredito 

também que os dados que o doutor nos trouxe são relevantes, são importantes, mas 

acredito também que houve uma evolução humana, uma evolução, em termos de 

informação, de todos os adolescentes. 

 Eu, por exemplo, converso com os jovens e adolescentes de hoje, e não é 

como na época em que eu tinha 16 anos. Eles são muito mais informados, têm 

discernimento, conversam, inclusive, sobre política, cobram-nos pelo WhatsApp 

sobre votação de PEC, coisas que nem passavam pela minha cabeça quando eu 

tinha 16 anos. Então, é um ponto que também tem que ser levado em conta. 

 Agora, um ponto importante, com que o Dr. Osmar Terra colaborou muito aqui 

neste debate, foi a questão da má-formação, da má-formação de consciência 

propriamente dita, principalmente daqueles com traços psicopatas. Agora, não me 

venham, num discurso demagogo, falar de políticas públicas. Se nós começarmos a 

fazer isso hoje, vai demorar 30 anos para elas começarem a surtir efeito. Como o 

colega aqui disse, iremos, talvez, não na linha da prevenção, mas na linha da cura. 

Mas nós estamos tendo que ir para a cura para tentar minimizar, e não vai resolver 

tudo. Por quê? Porque nós temos que dar uma resposta à altura à sociedade. A 

televisão, o rádio e os jornais só mostram menor que matou e foi solto. Há um 

incentivo à criminalidade. 

 Na semana passada, na minha região, foi preso um jovem, pela Polícia 

Federal, com vários quilos de droga. E eles perguntaram: “Mas por que você entrou 
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nisso?” “Ah, porque eu sei que não vai dar em nada.” É o linguajar da rua, não 

adianta ficarmos mudando as questões aqui. 

 Eu acredito que nós temos, sim, que reduzir a maioridade penal, mas 

observando tudo o que o Dr. Osmar Terra disse. Aliás, eu venho defendendo isso 

inclusive para quem é contra. Eu venho dizendo: “Não vamos ficar perdendo muito 

tempo.” A grande maioria aqui, doutor, é a favor. O que nós tínhamos que discutir 

aqui é o tipo de ressocialização que vamos dar a esses jovens. Não é ficar só o 

jovem de 16 a 18, não, mas de 16 a 21, separar quem é traficante, quem tem traços 

psicopatas. Uma instituição com estrutura pode fazer isso.  

Agora, tentar decifrar toda a juventude do Brasil, falar de política pública num 

País em que os jornais, em todas as esferas, só falam em corrupção, desvio de 

recursos de merenda escolar e tantas outras coisas, é um absurdo. É tentar sonhar 

com uma questão impossível. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Guilherme Mussi) - Peço que conclua, 

Deputado. 

 O SR. DEPUTADO FAUSTO PINATO - Acredito nas palavras do Dr. Osmar 

Terra e acho que o que nós temos que discutir aqui, para finalizar, é a maneira como 

vai ser tratado esse jovem, com redução da maioridade penal ou não. Fora isso, 

doutor, temos que fazer uma analogia com o Código Penal, com o Código de 

Processo Penal. Eu penso que, em concurso de pessoas, quadrilha ou bando, em 

que se estiver utilizando jovens de 15 anos — daqui a pouco vão começar a usar os 

jovens de 15 anos, como o pessoal está dizendo —, o adulto que estiver fazendo 

isso deve ter a pena agravada ou dobrada. 

 Nós temos que fazer o bandido enxergar que o jovem é um mau negócio. 

Vamos ver o outro lado também. Hoje existem jovens de 16 anos do bem, que 

podem prestar concurso... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Guilherme Mussi) - Conclua, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO FAUSTO PINATO - ... e que podem, inclusive, na minha 

opinião, concorrer a votos, se for reduzida a maioridade, porque é uma faixa etária 

importante. Agora, perdoem-me, mas dizer que o jovem de hoje é o mesmo jovem 

de 1940, quando foi recepcionado pela Constituição Federal... 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Guilherme Mussi) - Obrigado, Deputado 

Fausto Pinato. 

 Não havendo mais inscritos, eu quero agradecer a presença do 

Desembargador Siro Darlan de Oliveira na Comissão para expor o seu ponto de 

vista. Abro agora tempo para que faça as suas considerações finais, por favor, 

Desembargador. 

 O SR. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA - Eu gostaria primeiro de agradecer a 

esta egrégia Comissão por este ato democrático de ouvir a sociedade civil, ouvir as 

representações, nós que trabalhamos diretamente com esses jovens. 

 Eu verifico aqui e em todos os lugares em que eu sou chamado para falar 

sobre esse tema que há uma certeza sem consistência. Quando a gente começa a 

falar na consistência dos números, dos dados, da realidade, os locais vão se 

esvaziando. Foi o que ocorreu aqui, por um motivo ou por outro, esta assembleia 

ficou esvaziada. As pessoas foram se retirando, se retirando, talvez porque falte 

consistência para o debate para que nós possamos aqui colocar, como disse o 

Deputado Alessandro Molon, frente a frente os dados que nós estamos colocando, 

que têm essência no Ministério da Justiça, no levantamento de pessoas privadas de 

liberdade no Brasil e no exterior. Esses dados é que precisam ser colocados. 

 Eu sei que há um clamor público a favor da redução da maioridade penal. 

Mas houve um clamor público também para o enforcamento de Tiradentes. Nós 

acabamos de verificar isso no Rio. Nós fizemos o “desenforcamento” de Tiradentes, 

fizemos um julgamento com a presença maciça da população que, nesse caso, 

absolveu Tiradentes, que há 2 séculos foi enforcado por uma plebe, por uma massa. 

 E o exemplo maior de que a plebe às vezes é irracional é o julgamento do 

próprio Jesus Cristo, que aqui foi tantas vezes mencionado. Ele foi condenado por 

esse mesmo pessoal que hoje grita: “Prende! Prende e arrebenta!” Naquela época 

foi: “Crucifica-o, crucifica-o!” Acho que nós temos que discutir isso, debater isso de 

uma forma racional. Mais uma vez eu agradeço o fato de estarmos aqui. 

 O Deputado Osmar Terra deu realmente uma aula, que era necessária, 

faltava para o nosso debate, mas, Deputado, hoje essa adolescência, digamos, 

legal, que dura de 12 a 18 anos, permite que o jovem seja privado da liberdade ou 

fique sob o regime tutelar do Estado por 9 anos — 9 anos! A prática é essa. Mas o 
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grande problema, Deputado, é que o grande infrator — isso é que tem que ser 

enfrentado — chama-se Estado brasileiro, porque quando se aplica essa medida e a 

medida não tem resultado, o resultado não deve ser cobrado do adolescente, porque 

esse adolescente realmente não é o mesmo de 1940, o adolescente que é o nosso 

cliente em conflito com a lei é um adolescente analfabeto, é um adolescente mal 

alimentado, é um adolescente que não desenvolveu seu cérebro, como o senhor tão 

bem mostrou aqui, é um adolescente que não teve o ninho familiar para lhe dar 

sustentação. Aos meninos que são os meus netos, que realmente me dão aula de 

informática, de computador, a esses eu dou família, carinho, alimentação, respeito, 

dignidade. Nós não estamos falando desses. Em relação a esses até eu estou de 

acordo. No dia em que o Estado brasileiro garantir educação de qualidade para 

todos os adolescentes brasileiros, eu volto aqui para falar a favor da redução da 

responsabilidade penal, porque, aí, sim, nós já teremos dado a eles aquilo que 

nunca demos. Hoje, estamos cobrando deles aquilo que nunca lhes oferecemos. 

Isso é uma verdadeira covardia. Isso não é levar a sério os dados da realidade. 

 De forma que foi muito bom estar aqui. Agradeço, mais uma vez, ao 

Presidente, ao Relator e a V.Exa. por terem dado essa oportunidade de eu vir aqui 

falar da minha experiência. Eu vivo nisso há 34 anos e vivo com os adolescentes, 

lidando com eles, vendo casos de sucesso, apesar de todo o caos que é o sistema 

socioeducativo. 

 Nós temos hoje jovens que passaram pelo sistema socioeducativo — eu 

estou fazendo esse levantamento — que hoje são empresários. Encontro-me com 

eles e eles dizem: “Mudei de vida”. Deu um estalo. E só o estalo mesmo, porque o 

Estado brasileiro não recupera ninguém, pelo contrário. E se colocarmos esses 

jovens no sistema prisional nós vamos, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, voltar atrás nessa 

infelicidade, que eu não acredito que vá passar. 

 Eu acredito no Parlamentar brasileiro, eu acho que os Parlamentares 

brasileiros, na hora de dar os dois terços, não os darão, agirão com consciência e de 

forma racional. 

 Muito obrigado. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Guilherme Mussi) - Obrigado ao 

Desembargador Siro Darlan de Oliveira. 
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 Com a palavra, para suas considerações finais, o nosso colega Deputado 

Osmar Terra. 

 O SR. DEPUTADO OSMAR TERRA - Eu acho que o que nos trouxe a este 

debate, o que originou esta Comissão e toda essa angústia que eu sinto aqui na 

Casa e sinto na sociedade foi a questão da violência. 

 Nós estamos vivendo uma epidemia de violência. E essa epidemia de 

violência tem que ser combatida de várias formas, mas de forma que tenha impacto. 

A nossa preocupação aqui é se vai ter impacto ou não simplesmente a redução da 

maioridade penal. Eu acho que ela não terá o impacto esperado e não é isso que vai 

mudar o curso da epidemia da violência. 

 A epidemia da violência está crescendo por vários motivos: tem a droga, tem 

a falta de rigor das leis. A população não sente — eu queria contrapor um pouquinho 

o que o Deputado falou —, o rigor e, na verdade, as leis são contraditórias. Há muita 

questão ideológica embutida na legislação penal: de um lado, a lei defende uma 

coisa, do outro lado, leva para um caminho completamente oposto. 

 Eu vou dar um exemplo. Na Suécia, todas as drogas eram legais até 1969. A 

Suécia estava com um problema tão grave de segurança, de situação social, de 

absenteísmo no trabalho, de saúde pública, que no final de 1969 a Suécia proibiu de 

maneira drástica as drogas e criou o programa de 10 pontos, a lei de 10 pontos, 

inclusive com prisão de usuário por 3 anos. Foi um negócio... Nós não defendemos 

isso. Mas a Suécia proibiu dessa forma as drogas. Resultado: a Suécia controlou a 

epidemia. A quantidade enorme de problemas que tinha foi reduzida drasticamente, 

e a Suécia, no ano passado, fechou seis presídios. Seis presídios foram fechados na 

Suécia por falta de presos! Inclusive, estavam alugando presídios para outros países 

que lá quisessem botar seus presos. Por quê? Porque agiu com rigor. Infelizmente, 

a natureza humana... Os limites têm que ser postos e têm que ser cobrados com 

rigor. 

 Eu não entendo a liberação de tudo. O direito individual, a liberdade individual 

depende da liberdade de todos juntos. Não pode ser a liberdade de um e a 

escravidão do outro. Não pode ser a liberdade de uma pessoa usar droga e a 

escravidão da sua família, que tem que trabalhar para mantê-lo porque ele não vai 

conseguir fazer nada. Eu acho que essas questões têm que ser colocadas no 
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sentido global. A liberdade é a consciência da necessidade, não é a liberdade 

individual. Então, essas questões todas têm que estar na ordem do dia. 

 O Japão também controlou a epidemia de violência que tinha com leis 

duríssimas. Em 1 ano, prenderam 56 mil traficantes! Em um ano, 56 mil traficantes 

de drogas foram presos, porque eles liberavam a metanfetamina para os operários 

trabalhar mais tempo nas fábricas de armamento, na guerra. Depois ficaram com 

uma epidemia, mais de 2 milhões de japoneses dependentes químicos. O tráfico 

circulando, a violência explodindo. Baixaram uma lei dura. Em 1954, 56 mil pessoas 

foram presas por tráfico de drogas. Quatro anos depois, só 270 pessoas foram 

presas. Por quê? Porque tinham cortado a epidemia. E hoje o Japão tem muito 

menos presídio, muito menos necessidade de presídio que o Brasil. O Brasil precisa 

cortar a epidemia, nem que tenha que botar mais gente fora das ruas neste 

momento e nos próximos anos, mas tem que trabalhar para cortar essa epidemia da 

violência. 

 Nós não podemos achar que isso é natural. O Governo passa a ideia de que 

é natural essa situação que se constata no Brasil. Todos esses países que eu 

mostrei aqui, com população maior do que a do Brasil, com muito menos crimes, 

muito menos homicídios, têm leis muito mais rígidas do que as do Brasil. Não existe 

no mundo exemplo de país que afrouxa a lei e resolve os problemas. Se existir, eu 

mudo o meu discurso. 

 Eu acho que o jovem hoje tem muito mais informação do que o jovem do meu 

tempo. Eu sou pai velho de dois filhos, um de 6 anos e um de 9 anos. Eu espero que 

eles vivam num mundo melhor do que este em que eu vivo, e luto para isso. Eles 

têm uma quantidade de informação incrível, eles sabem mexer em tudo, mas eles 

não têm amadurecimento emocional para lidar com isso. Não é a quantidade de 

informação, é a estrutura emocional deles que pesa na decisão inclusive de cometer 

um ato de violência ou não. Eu acho que é isso que nós temos que levar em 

consideração quando discutimos a violência. 

 Era isso. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Guilherme Mussi) - Obrigado. 

 Quero agradecer a todos os convidados, ao Deputado Osmar Terra, ao 

Desembargador Siro Darlan. 
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 Com certeza, hoje, Deputado Alessandro Molon, foi um dia em que foram 

colocadas a esta Comissão diversas experiências, não só pontos de vistas, mas 

diversas experiências: a visão médica do Deputado Osmar Terra; a visão do Coronel 

Telhada, que comandou uma das polícias mais ostensivas do País, falando do 

trabalho de rua, o trabalho do Desembargador Siro Darlan, que tem essa 

convivência e que acompanha o desenvolvimento desses jovens. 

 Acho que o mais importante desta Comissão é isto: não podemos nos furtar 

ao debate, independentemente da posição de cada Deputado. Acho que é um 

momento muito importante. Vejo um avanço nesta Comissão, na qual as posições 

divergentes estão sendo ouvidas. 

 Portanto, eu gostaria de agradecer a todos pela participação. 

 Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra e nada mais havendo a 

tratar, declaro encerrada a presente reunião, antes convocando reunião ordinária 

para o próximo dia 13 de maio, quarta-feira, às 14h30min, em plenário a ser 

posteriormente informado. 

 Está encerrada a presente reunião.  

 Muito obrigado. (Palmas.) 


