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PRESENTACIÓN
Bienvenidos
El Comité Organizador del 56º Congreso Internacional de Americanistas (ICA) invita a la comunidad académica a participar en el encuentro que se celebrará en la Universidad de Salamanca el 15 al 20 de julio de 2018. Bajo el
lema «Universalidad y particularismo en las Américas», esta edición del ICA llama a la reflexión sobre la dialéctica
entre la universalidad y los particularismos en la producción de conocimiento, un diálogo en el que la necesidad
de conocer los particularismos de los fenómenos sociales, políticos, artísticos y culturales obliga a formular nuevas
hipótesis que enriquecen y replantean las grandes teorías generales de las ciencias y las humanidades.
El carácter interdisciplinario e inclusivo que ha caracterizado al ICA desde su inicio en 1875, como un congreso
de estudios de área en sentido completo, hace aún más significativa esa dinámica de producción de conocimiento.
Con un planteamiento interdisciplinario e inclusivo, ICA reúne a investigadores que estudian el continente americano, desde Alaska hasta Tierra de Fuego, incluyendo el territorio del Caribe, a partir del análisis de su política,
economía, cultural, lenguas, historia y prehistoria. Así, el Comité Organizador les invita a presentar sus propuestas
y participar en el análisis y la reflexión sobre las especificidades de las Américas y el Caribe con el objetivo de enriquecer las grandes teorías generales.

Bem-vindo
O Comitê Organizador do 56º Congresso Internacional de Americanistas (ICA) convida a comunidade acadêmica a participar do encontro que se celebrará na Universidade de Salamanca de 15 a 20 de julho de 2018. Sob o
lema “Universalidade e particularismo nas Américas”, esta edição do ICA chama à reflexão sobre a dialética entre a
universalidade e os particularismos na produção do conhecimento, um diálogo no qual a necessidade de conhecer
os particularismos dos fenômenos sociais, políticos, artísticos e culturais obriga a formular novas hipóteses que
enriquecem e reformulam as grandes teorias gerais das ciências e humanidades.
O caráter interdisciplinar e inclusivo que caracteriza o ICA desde o seu início em 1975, como um congresso de
estudo de área no seu sentido completo, torna ainda mais significativa esta dinâmica de produção do conhecimento. Com um caráter interdisciplinar e inclusivo, o ICA reúne pesquisadores que estudam o continente americano,
desde o Alaska até a Terra do Fogo, incluindo o território do Caribe, a partir da análise de sua política, economia,
cultura, línguas, história e pré-história. O Comitê Organizador convida-lhes a apresentar suas propostas e participar
na análise e na reflexão sobre as especificidades das Américas e do Caribe com o objetivo de enriquecer as grandes
teorias gerais.

Welcome
The Organizing Committee of the 56th International Congress of Americanists (ICA) invites the scholarly community to participate in the congress that will take place in Salamanca from the 15th to the 20th of July of 2018.
Under the motto “Universality and particularism in the Americas,” this edition of the ICA invites us to reflect on
the relationship between universality and particularism in the production of knowledge, a dialogue in which the
need to know the idiosyncrasies of social, political, artistic, and cultural phenomena, leads us to create new hypotheses in order to enrich and rethink grand social theories in the sciences and the humanities.
The multidisciplinary and inclusive character of ICA since its beginning in 1875 as an area congress underscores
the importance of this dynamic in the production of knowledge. Based on an interdisciplinary and inclusive approach,
ICA gathers together researchers who study the politics, the economics, the cultures, the languages, the history, and
the prehistory of the Americas, from Alaska to the Caribbean and Tierra del Fuego. The congress welcomes contributions on the specificities of Latin America and the Caribbean. The goal is to enrich social general theories.
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UNIVERSALIDAD Y PARTICULARISMO EN LAS AMÉRICAS
La Universidad de Salamanca, que conmemora en 2018 el VIII centenario de su creación, en sus últimos quinientos años no ha dejado de estar vinculada con América, con quien hoy mantiene una relación si cabe más estrecha. La enseñanza del español la emparenta con el mundo americano que se expresa en inglés y en portugués, así
como en francés, mientras que la vocación latinoamericana se proyecta en las investigaciones y en la docencia que se
lleva a cabo en sus aulas y laboratorios. El resultado es un flujo permanente de estudiantes y de docentes que circula
entre ambos lados del Atlántico en sendas direcciones. Todo ello explica las razones por las que la Universidad de
Salamanca fue agraciada para celebrar en su seno el 56º Congreso Internacional de Americanistas (ICA) durante
los días 15 al 20 de julio de 2018.
Los textos que aquí se recogen constituyen un número relevante de las ponencias presentadas en el marco del
referido Congreso. Abordan una realidad compleja e inmensamente heterogénea desde perspectivas epistemológicas
muy diferentes y suponen una muestra excelente del estado del arte en el marco de disciplinas variopintas en el
ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades. Por consiguiente, se trata de textos que, con un planteamiento
interdisciplinario e inclusivo, estudian el continente americano, desde Alaska hasta Tierra de Fuego, incluyendo el
territorio del Caribe, a partir del análisis de su política, economía, cultura, lenguas, historia y prehistoria.
En un mundo en el que se cierran fronteras, se apuesta exclusivamente por lo vernáculo, se repudia el carácter
multicultural de la humanidad y se privilegian formas identitarias excluyentes basadas en la raza, la lengua y la religión, América supone la evidencia de que otra visión de la realidad es posible. El mestizaje, la plurinacionalidad,
los valores comunitarios de solidaridad, empatía e inclusión configuran el día a día de sus diversos pueblos con
independencia del nivel de ingreso. Si algo es profundamente americano en el siglo XXI es precisamente su carácter
mezclado, pues reúne en su espacio, como ningún otro componente, el potente legado originario al que se sumó
el aportado por los pueblos europeos y africanos y, más recientemente, asiáticos. Un crisol social y cultural que ha
logrado configurar sistemas políticos en los que la democracia se halla muy asentada afectando a la gran mayoría de
sus habitantes, lo que supone la progresiva extensión de sus valores, así como la vigencia de los derechos humanos
en su más amplia acepción.
El presente volumen contiene una muestra representativa de la producción académica sobre todo ello. Es, en
este sentido, una excelente ventana a la que asomarse para tener una clara idea de los distintos dilemas a los que se
enfrentan las Américas en el seno de las tensiones y efectos que está produciendo la globalización. Problemas que
deben contemplarse desde una perspectiva comparada y que, por otra parte, requieren de un conocimiento de las
claves específicas que se encuentran en sus orígenes.
La publicación de estas ponencias es fruto del compromiso institucional de la Universidad de Salamanca, contraído para la celebración del 56º Congreso Internacional de Americanistas (ICA). Asimismo refleja, exactamente
y sin modificaciones por parte de los coordinadores de la obra, el texto enviado por cada uno de los ponentes que
expresó su interés y dio su consentimiento para esta publicación. Esta obra no recoge, no obstante, todas las ponencias que se presentaron en el Congreso.
Salamanca, Julio de 2018
Manuel Alcántara Sáez
Mercedes García Montero
Francisco Sánchez López
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NOTA EDITORIAL
Estas actas son el fruto del compromiso institucional de la Universidad de Salamanca, contraído para la
celebración del 56.º Congreso Internacional de Americanistas (ICA), realizado en Salamanca en julio de 2018.
Las textos aquí publicados, son fruto de las descargas efectuadas a mediados de junio de 2018, a partir de
las ponencias, previamente evaluadas por el comité científico, admitidas y gestionadas a través de la plataforma ConfTool Pro - Conference Management Tool, versión 2.6.117, creada por el Dr. Harald Weinreich.
© 2001-2018 (Hamburgo/ Alemania).
Ediciones Universidad de Salamanca se ha encargado de compilar los artículos, cuya maquetación y corrección son responsabilidad exclusiva de los autores.
Son accesibles en conocimiento abierto en formato digital bajo 	
  
licencia Usted es libre de:
Compartir — Copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato Ediciones Universidad
de Salamanca no revocará mientras cumpla con los términos:
Reconocimiento — Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia

e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera
que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.
NoComercial — No puede utilizar el material para una finalidad comercial.
SinObraDerivada — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, no puede difundir el material modificado.
La obra se agrupa en 19 volúmenes distribuidos por las siguientes áreas temáticas:
1. Antropología
2. Arqueología
3. Arte
4. Ciencias y medio ambiente
5. Comunicación y nuevas tecnologías
6. Cosmovisiones y sistemas religiosos
7. Educación
8. Estudios culturales
9. Estudios de género
10. Estudios económicos
11. Estudios políticos
12. Estudios sociales
13. Filosofía y pensamiento
14. Historia y patrimonio cultural
15. Lingüística y literatura
16. Migraciones
17. Movimientos sociales
18. Relaciones internacionales
19. Simposios innovadores
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O CONCEITO DE JOVEM NO ORDENAMENTO JURÍDICO
PORTUGUÊS: ENTRE A TUTELA EDUCATIVA E A PENA

I.

INTRODUÇÃO

No presente, as tensões entre os insights sociológicos e jurídicos sobre os conceitos
de juventude e controle social são foco de debate na Europa (Goldson & Muncie 2015;
Duarte & Carvalho 2017). Nas sociedades ocidentais, o alongamento da condição de jovem
e do período atribuído ao ciclo de vida designado por juventude é um facto indiscutível
(Galland 2011). Sendo a autonomia uma tarefa desenvolvimental distintiva desta fase de vida,
vive-se, no tempo presente, um paradoxo: “cresce-se mais cedo, mas emancipa-se cada vez
mais tarde” (Pappámikail 2010: 398). Se até recentemente a autonomia era definida na base
da separação e desvinculação da família e entrada no mercado de trabalho, esse entendimento
é hoje colocado em causa pelos modos de vida juvenis que tornam visíveis as novas formas
de transição para a vida adulta em que não mais é possível falar de um percurso linear e
sincronizado dos eixos escolar-profissional e familiar-matrimonial. Revela-se cada vez mais
a importância de perceber a autonomia num plano de interdependências em que interferem
múltiplas variáveis internas e externas.
Desta constatação decorre a atualidade da discussão sobre os constrangimentos e
desafios que a administração da justiça enfrenta na aplicação de medidas e penas a crianças e
jovens indiciados pela prática de delitos. Neste âmbito, com este texto procura-se dar
visibilidade ao debate sobre a conceção do ordenamento jurídico português na reação à
delinquência e criminalidade juvenis. Desenvolvimentos recentes nos sistemas de justiça
baseados no paradigma neoliberal que destaca uma nova cultura de controle securitária
(Cartuyvels & Bailleau 2014) revelam como a mudança social e a interação das estruturas
legais são um aspeto-chave da vida social (Luhmann 2004). Agregados numa tríade de
processos inter-relacionados, autonomia, independência e liberdade do jovem ganham novos
significados na atualidade que se cruzam e sobrepõem em múltiplos planos da ação social
(Pappámikail 2010).
No entanto, apesar das intensas transformações nos modos de vida e transições
juvenis na contemporaneidade, uma tendência permanece. Embora os jovens não sejam
responsáveis pela maioria dos delitos registados criminalmente, a taxa de prevalência na
prática de ilícitos durante a juventude é elevada e aumentando no final da infância até atingir
um pico na fase da adolescência (15-19 anos), a partir da qual tende a diminuir (Loeber et al.
2013). As ocorrências registadas judicialmente nas sociedades ocidentais revelam,
globalmente, que os delitos tendem a ser cometidos desproporcionalmente por jovens,
principalmente oriundos de certos territórios marcados pela concentração territorial de
desvantagens sociais, que são mais propensos a serem referenciados pelas forças de
segurança do que qualquer outro grupo populacional. Sendo a delinquência um fenómeno
transversal a todos os grupos sociais, levanta-se a questão de saber até que ponto esta
diferenciação resulta da eficácia dos mecanismos de controlo social informal e/ou das
diferentes perceções e seletividade dos mecanismos de controlo social formal sobre
determinados grupos sociais.
A demarcação etária da maioridade penal – a idade a partir da qual um indivíduo
passa a responder por atos de violação da lei penal no sistema de justiça na condição de
adulto -, é uma questão chave no campo da justiça e o modo como se vê definida depende
do entendimento que uma sociedade faz sobre duas categorias sociais, infância e juventude,
não podendo a reação de controlo social posta em execução delas ser dissociada. Portugal é

Ediciones Universidad de Salamanca / CC BY NC ND

–719–

Estudios Sociales - ICA'18

dos poucos países europeus onde não há coincidência entre a maioridade civil, fixada nos 18
anos (art.º 122º do Código Civil), desde 1977, e a maioridade penal aos 16 anos (art.º 19º do
Código Penal), desde 1911.
Como entender este espartilhamento da conceção do jovem, que não é exclusivo
deste campo, mas aqui assume a expressão mais significativa por remeter para a mais grave
intervenção do Estado relativamente à privação de dois direitos fundamentais, o da liberdade
e o da autodeterminação pessoal, é algo que se procura discutir explorando como as
representações fragmentadas de juventude se traduzem na edificação do sistema de justiça
juvenil, consubstanciado na Lei Tutelar Educativa aplicada a jovens que, entre os 12 e os 16
anos, tenham cometidos factos qualificados pela lei penal como crime, e do sistema penal,
através do Regime Penal Especial para Jovens Adultos passível de aplicação a jovens que,
entre os 16 e os 21 anos, tenham praticado crimes.
II.

ENTRE O SOCIOLÓGICO E O JURÍDICO

As diferentes idades jurídicas, enquanto construções sociais reguladoras da vida
social, determinam um conjunto de normas relativas a interditos e a direitos a que cada
indivíduo acede num determinado tempo do ciclo de vida. Mais do que reportarem-se
estritamente a uma ideia de maturidade pessoal, que não é uniforme nem se desenvolve para
todos os indivíduos de igual modo, o que está em causa é a forma estas definições legais
incorporam e refletem as configurações históricas, culturais e económicas que atravessam
uma determinada sociedade num dado momento da sua evolução. Constituem imperativos
no exercício do controlo social por parte do Estado enquanto marcadores simbólicos que
balizam os processos de desenvolvimento biopsicossocial de crianças e jovens,
determinando-se, a partir dos mesmos, as expectativas que indivíduos e grupos sociais
possuem e gerem relativamente ao que constitui a norma na infância e na juventude num
dado contexto (Scott et al. 2016).
Em Portugal, considerando as categorias legais que operacionalizam as diferentes
etapas da construção do processo de autonomização de crianças e jovens, destacam-se três
marcos etários que definem, para cada um, o acesso a determinado estatuto ou a aquisição
de certas capacidades.
Aos 12 anos, assume-se:
•

Consentimento do adotando para a adoção (art.º 1981, n.º 1 a) Código Civil);

•

Não oposição à intervenção da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (LPCJP);

•

Responsabilidade tutelar educativa pela prática de factos qualificados pela lei penal
como crime (LTE).

•

Possibilidade de viajar como “menor não acompanhado” a pedido dos pais;

•

Poder viajar no banco da frente do carro.
Aos 16 anos, atinge-se:

•

Maioridade penal (art.º 19º Código Penal; Regime Penal Especial para Jovens Adultos
- 16-21 anos);

•

Idade mínima estabelecida para o casamento mediante autorização parental (art.ºs
1601 a) e 1603 Código Civil);
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•

Capacidade para perfilhar, isto é, reconhecer a paternidade de filhos seus;

•

A jovem grávida não precisa de autorização parental para abortar;

•

Idade limite da atribuição do abono de família para quem não estuda (extensiva até
aos 24 anos se estudar ou for portador de deficiência);

•

Acesso ao mercado de trabalho (art.º 68º do Código do Trabalho), em certas
condições (Além de ter atingindo a idade mínima, é necessário ter concluído a
escolaridade obrigatória ou estar matriculado e a frequentar o nível secundário de
educação e dispor de capacidades físicas e psíquicas adequadas ao posto de trabalho)
e a administrar bens adquiridos pelo seu trabalho;

•

Obtenção de licença de condução de motociclos até 125cm3 (A1), com autorização
escrita de quem tem o poder parental;

•

Pode iniciar uma vida sexual consentida aos 14 anos, com restrições até aos 16 anos,
se o parceiro for maior de idade. Se o companheiro for maior de idade, o sexo só é
considerado legal a partir dos 16 anos.

•

Consentimento válido sem autorização parental para o tratamento de dados pessoais
relacionados com a oferta direta de serviços da sociedade de informação (i.e. serviços
online) (transposição para Portugal do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016).
Aos 18 anos, adquire-se:

•

Maioridade civil (plena capacidade de exercício de direitos, art.º 130º Código Civil)

•

Capacidade eleitoral (recenseamento eleitoral obrigatório); votar, ser eleito para
deputado ou para órgãos autárquicos;

•

Fim da escolaridade obrigatória;

•

Participação no Dia da Defesa Nacional;

•

Carta de condução de motociclos, automóveis ligeiros (veículos pesados só aos 21
anos);

•

Capacidade para a aquisição e consumo de tabaco e bebidas alcoólicas (desde julho
2015).

A aparente falta de convergência na operacionalização destas idades legais acaba por
estar ilustrada em algumas situações paradoxais. A título de exemplo, o aumento do consumo
de álcool por jovens no país, especialmente em meios urbanos, fundamentou a opção do
legislador em aumentar a idade legal mínima para a aquisição e consumo de bebidas alcoólicas
dos 16 para os 18 anos, em 2015. Contudo, não é por estar proibida a venda e o consumo
de álcool abaixo da idade de maioridade civil que os jovens deixaram de o fazer e as notícias
e imagens frequentes na comunicação social sobre casos deste tipo de consumo continuam
a ser frequentes.
As idades legais expressam o enquadramento sociocultural dos processos de
transições e emancipação juvenis na sociedade portuguesa, destacando-se como mais
significativo a não coincidência entre a maioridade penal (16 anos) e a maioridade civil (18
anos). Antes da reforma do Código Civil de 1977, a maioridade civil era alcançada na data
em que o jovem perfazia 21 anos.
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No campo jurídico, a tradicional distinção entre a infância e a adultez está na origem
da construção de categorias de classificação em razão da idade para efeitos legais. Em termos
penais, os indivíduos são considerados crianças, isto é, ‘menores’ quando se encontram
abaixo do limiar etário da maioridade penal, idade a partir da qual passam a ser considerados
e julgados como adultos. Até ao século XVIII, a intervenção dos sistemas de justiça junto de
crianças e adultos era concretizada em moldes idênticos e nem sequer havia um
conhecimento estatístico que permitisse ter uma noção aproximada da dimensão do
fenómeno da delinquência (Carvalho, 2017). Tudo se resumia a saber se a maioria dos
indivíduos era boa ou má, num plano de juízo moral que decorria dos debates teológicos à
época em torno do bem e do mal.
A primeira legislação portuguesa sobre crianças em conflito com a lei foi publicada
em 1911, um ano após o regime republicano ter sido implementado, substituindo a
monarquia, e é comummente conhecida como a Lei de Proteção à Infância. O limite de idade
de responsabilidade penal passou dos 14 para os 16 anos mantendo-se desde então embora
a maioridade civil seja atingida aos 18 anos. Digno de registo que, no texto desta lei, tenha
ficado claro que foram as fracas condições económicas do país a ditar os 16 anos como limite
para a maioridade penal em detrimento da vontade do legislador que pretendia indicar os 18
anos. Uma visão avançada (não só à época), mas que se viu impedida de colocação em prática
por fatores económicos que ainda hoje marcam a sociedade portuguesa refletindo-se, a
diferentes níveis, na escassez de recursos judiciais.
“Para efectuar a parte do projecto meramente curativa, a que se destina aos delinquentes, foi
preciso ferir a legislação penal, interdizendo-a do julgamento de menores até aos dezasseis
anos – e até aos dezasseis, emquanto não fôr possível, económicamente, interdizêla mesmo
aos de dezoito. Os menores de dezasseis anos não devem, legítimamente, ser considerados
criminosos vulgares, para quem a lei designe correctivos segundo as circunstâncias do crime.”
1ª Lei de Proteção à Infância, 1911

A crescente complexidade dos modos de vida na infância e juventude, em sociedades
marcadas por profundas mudanças sociodemográficas, conduziu ao reconhecimento
científico, político e pragmático de que as categorias binárias de ‘menor’ e ‘maior’ podem não
ser, por si só, suficientes às necessidades de resposta judiciária à prática de delinquência de
um grupo social específico, o dos jovens.
Pela ratificação da Convenção sobre os Direitos da Criança, das Nações Unidas
(1989), em setembro de 1990, o Estado português adotou o conceito de criança aí definido:
“todo o ser humano menor de 18 anos, salvo se, nos termos da lei que lhe for aplicável atingir
a maioridade mais cedo” (Art.º 1º) e manteve a definição já prevista no art.º 122 do Código
Civil em que se define que “é menor quem não tiver ainda completado dezoito anos de
idade”. Contudo, para aplicação da jurisdição penal, persiste o disposto no art.º 19º do
Código Penal que determina a inimputabilidade em razão da idade: “os menores de 16 anos
são inimputáveis”. Uma segunda categoria de inimputabilidade é por anomalia psíquica.
A nível internacional não existe um limite fixo que estabeleça a idade considerada
adequada para a determinação da imputabilidade penal. A Recomendação (87)20 do Comité
dos Ministros do Conselho da Europa, de 17 de setembro de 1987, sobre as “Reações Sociais
à Delinquência Juvenil”, aponta que a culpa jurídico-penal não deve estar relacionada só com
uma idade específica, mas estar associada, sempre, à avaliação do grau de desenvolvimento e
maturidade da criança ou jovem. Importa relevar, como mencionado no ponto 5, alínea e)
dos Princípios Orientadores das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil,
de 1990, que "a consideração de que o comportamento ou conduta dos menores, que não é
conforme às normas e valores sociais gerais, faz muitas vezes parte do processo de maturação
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e crescimento e tende a desaparecer espontaneamente na maior parte dos indivíduos na
transição para a vida adulta." Assim, os mecanismos de diversão que evitem o contacto
precoce com o sistema de justiça devem constituir uma prioridade na administração da justiça
constituindo uma resposta de maior eficácia para grande parte dos casos de delinquência
juvenil.
A Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas (1989) estabelece, no
seu art.º 40º, que “os Estados Partes procuram promover o estabelecimento de leis,
processos, autoridades e instituições especificamente adequadas a crianças suspeitas,
acusadas ou reconhecidas como tendo infringido a lei penal, e, nomeadamente: a) O
estabelecimento de uma idade mínima abaixo da qual se presume que as crianças não têm
capacidade para infringir a lei penal”. Na impossibilidade de definir uma idade que atenda à
diversidade cultural, histórica e social de todos os Estados, a Convenção destaca a
necessidade de uma discriminação positiva na intervenção da justiça ficando ao critério de
cada país o estabelecimento de um limite etário mínimo, abaixo do qual se presume que a
criança não tem capacidade de culpa, logo é penalmente inimputável.
No mesmo sentido apontam as Regras Mínimas das Nações Unidas para a
Administração da Justiça de Menores (Resolução 40/33, Regras de Beijing) quando na Regra
4 (Responsabilidade penal) se propõe que “nos sistemas jurídicos que reconheçam o conceito
de responsabilidade penal para jovens, o seu começo não deverá fixar-se numa idade
demasiado precoce, levando-se em conta as circunstâncias que acompanham a maturidade
emocional, mental e intelectual”.
Os limites etários da maioridade penal nunca foram fixados internacionalmente por
falta de consenso entre os Estados e prevalece o critério do legislador nacional na sua
definição. No entanto, os normativos internacionais (nº3 do art.º40 da Convenção sobre os
Direitos da Criança e a Regra nº 4 das Regras de Beijing) evidenciam que na base deste
processo deve estar o Princípio da Legalidade.
Na base da maioridade penal está a parecer de que sobre o agente suspeito/acusado
da prática de crime recai um juízo de censura de culpa fundamentado na ideia de que o
indivíduo tem capacidade de consciência de culpa dos atos que comete e que esse juízo não
pode ser feito antes deste patamar etário por, em termos do desenvolvimento biopsicossocial
não se ser capaz de entender completamente os seus comportamentos nem de se orientar as
suas atitudes de acordo com a sua compreensão. Não é suficiente que o indivíduo pratique
um crime; ele tem de ser culpado pelo mesmo e não estar, à data da prática, diminuído na
sua liberdade de decisão ou de avaliação (Antunes 2008).
No polo oposto, a inimputabilidade penal em razão da idade, por menoridade, fundase na ausência de culpa decorrente da conceção de falta de maturidade biopsicossocial que
alicerce o juízo de culpa até uma determinada idade. Isto implica que o juízo de censura sobre
o facto praticado é necessariamente diferente do que se fará a um adulto.
III.

ENTRE A TUTELA EDUCATIVA E A PENA

No presente, a reação normativo-jurídica à delinquência e criminalidade juvenis em
Portugal rege-se por quatro diplomas, em função da idade da criança ou jovem suspeito de
prática de factos qualificados pela lei penal como crime:


Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (Lei n.º 142/2015, de 8 de setembro,
segunda alteração à LPCJP, Lei nº 147/99, de 1 de setembro, LPCJP)



Lei Tutelar Educativa (Lei n.º 4/2015, de 15 de janeiro, procede à primeira alteração
à LTE, Lei nº 166/99, de 14 de setembro)
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Código Penal para maiores de 16 anos a que se associa o Regime Penal Especial para
Jovens Adultos (16-21 anos) (Decreto-Lei nº 401/82, de 23 de setembro, Art.º 9º do
Código Penal Português).

De acordo com o modelo atual, para crianças menores de 12 anos de idade é aplicada
a Lei de Proteção e Promoção de Crianças e Jovens em Perigo (LPCJP) e só podem ser
promovidas medidas de promoção e proteção. Isto significa que estes casos recebem o
mesmo tratamento que os outros relativos a crianças que estão em perigo porque os
legisladores portugueses consideraram que, abaixo dessa idade, o desenvolvimento
biopsicossocial exige uma intervenção específica que não é compatível com os princípios de
responsabilização educativa ou criminal. Conforme observado por Rodrigues e Fonseca
(2010: 1.034), "um crime cometido por um menor com idade inferior a 12 anos, na medida
em que está relacionado a situações de necessidade social, pode indicar que o Estado deve
intervir. A intervenção, neste caso, deve ser exclusivamente de natureza protetora, realizado
no âmbito da LPCJP".
IV.

JUSTIÇA JUVENIL: A LEI TUTELAR EDUCATIVA

De acordo com as normas emanadas dos diferentes organismos internacionais, a
justiça juvenil tem de ser encarada e operacionalizada como uma dimensão fundamental na
realização dos Direitos da Crianças junto de crianças em conflito com a lei exigindo-se dos
Estados a criação de respostas que articulem prevenção do crime, medidas educativas,
integração e reinserção social. Como definido nas Regras Mínimas das Nações Unidas para
a Administração da Justiça de Menores (Beijing, 1985, 2 alínea c)), quando se fala de justiça
juvenil aponta-se para uma jurisdição especial para todos aqueles, com idade inferior à que a
lei determina de imputabilidade penal, “acusados ou declarados culpado de terem cometido
um delito". Esta conceção tem de ser tomada num sentido amplo referindo-se, nos termos
propostos na Recomendação do Conselho da Europa Rec(2003)20, a “todas as disposições
legais e práticas (incluindo medidas sociais e outras) relevantes para o tratamento de crianças
em conflito com a lei” (Doak, 2009: 19).
O sistema judiciário deve assegurar que as medidas e as sanções aplicadas pela prática
factos qualificados pela lei penal como crime são cumpridas tendo por metas a reabilitação,
a socialização e a educação. Aqueles a quem se aplica são detentores de direitos e têm de ser
protegidos de todas as formas de violência, em todos os momentos e contextos, sendo para
isso fundamental a realização de intervenções judiciais que os separem dos adultos.
Em Portugal, quem, entre os 12 e os 16 anos de idade, cometa um facto qualificado
pela lei penal como crime e seja avaliado como tendo necessidade de educação para o Direito
fica sujeito à aplicação de medidas tutelares educativas, como definido na LTE (art.º 1º),
podendo as mesmas ser executadas até aos 21 anos. Os menores de 16 anos não têm culpa
jurídico-penal pelos seus atos e no cerne da LTE está o respeito pela personalidade do jovem,
pela liberdade ideológica, cultural e religiosa, em função de todos os direitos que lhe são
conferidos pela Constituição da República Portuguesa. É neste ponto que o processo tutelar
educativo mais se aproxima do processo penal ao assegurar ao jovem as garantias
constitucionais fundamentais em matéria de direitos fundamentais - que até 1 de janeiro de
2001 não estavam asseguradas-, salvaguardando-se que os objetivos de cada um são
diferentes.
O conjunto de medidas tutelares educativas visa a socialização do jovem e a sua
'educação para o direito’ (Rodrigues & Fonseca, 2010: 1035), para que aprenda e respeite os
valores fundamentais da sociedade que estão protegidos pelo código penal. A prova dos
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factos da ocorrência na origem do inquérito é indispensável para o processo, mas apenas por
si só é insuficiente, sendo também obrigatória a avaliação da necessidade do jovem da
‘educação para o direito’. Só através da confirmação dos dois pressupostos acima
mencionados, pode o tribunal decidir aplicar uma medida de natureza tutelar educativa.
A reforma do Direito das Crianças e dos Jovens introduziu na LTE o princípio da
responsabilidade dos jovens, mas mantém a intervenção focada na aplicação de medidas
educativas e não significou um aumento de uma tendência punitiva, como aconteceu noutros
países. O sistema de justiça juvenil português pode ser descrito, naquilo a que Bailleau e
Fraene (2009: 6) consideraram uma "tendência para a bifurcação - uma abordagem suave na
maioria dos casos e ações mais duras contra um número limitado de jovens submetidos a
uma medida de privação de liberdade". O sistema difere da maioria dos outros países da
União Europeia, dando menos importância ao ilícito do que à necessidade do jovem em ser
educado nos valores fundamentais da comunidade que foram violados pelo ilícito cometido.
Pode ser considerado como uma configuração híbrida ou uma terceira via, entre um modelo
de proteção e um modelo penal ou retributivo.
A LTE determina um conjunto diversificado de medidas tutelares educativas nãoinstitucionais, executadas na comunidade, como alternativa à medida de privação de
liberdade consubstanciada no internamento em centro educativo que, em qualquer uma das
suas modalidades, deve ser usado somente como medida de último recurso. Assim, para que
se cumpram os princípios da legalidade e da proporcionalidade, os requisitos e os
pressupostos subjacentes à aplicação desta medida são restritos e, no caso do regime fechado
"são extremamente restritos, o que é perfeitamente compreensível" (Rodrigues e Fonseca,
2010: 1060).
V.
ADULTOS

JUSTIÇA PENAL: O REGIME PENAL ESPECIAL PARA JOVENS

Nas últimas décadas, os jovens adultos foram um grupo esquecido não só no
território nacional, mas a nível internacional. Tem havido mais interesse em lidar com os
jovens menores de 18 anos do que entre 18 e 21-24 anos (Pruin & Dünkel, 2015). No
entanto, evidências de pesquisas concluíram que os jovens adultos infratores apresentam
mais semelhanças com juvenis do que com adultos em relação a padrões ofensivos,
maturação e circunstâncias de vida (Farrington et al, 2017). Outro dado significativo referese aos jovens que são transferidos para tribunais de adultos em diferentes países e que tendem
a receber sentenças mais severas e apresentam taxas de reincidência mais altas do que as
reportadas aos jovens que são julgados em tribunais de justiça juvenil (Richards, 2011).
Em Portugal, os jovens que cometem factos qualificados pela lei penal como crime
aos 16 anos caem sob a alçada da lei penal geral e são considerados e julgados como adultos.
Como resultado da reforma do Código Penal de 1982, nos termos do art.º 9 são estabelecidas
disposições especiais para jovens determinando-se que “aos maiores de 16 anos e menores
de 21 são aplicáveis normas fixadas em legislação especial”. Inspirado no Direito alemão,
aplica-se um regime penal especial para jovens adultos (Decreto-Lei N º 401/82, de 23 de
setembro 1982), mas na verdade, até os 18 anos, a partir de um ponto de vista civil, ainda
são considerados ‘menores’. Este regime penal assenta na necessidade de encontrar as
reações de controlo formal que melhor possam adequar-se às práticas de crimes nestas
idades, podendo dizer-se que “o direito penal dos jovens adultos surge, assim, como categoria
própria, envolvendo um ciclo de vida, correspondendo a uma fase de latência social que faz
da criminalidade um fenómeno efémero e transitório” (excerto do DL Nº401/82). No fundo,
a polícia criminal é definida como base na assunção da existência de um período de transição
juvenil relativo a um período de moratória entre a noção de inimputabilidade penal absoluta,
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marcada pela ausência de culpa, e a maioridade penal plena, com atribuição de culpa servindo
este regime para a atenuação especial da pena de prisão, tanto quanto possível mediante a
natureza do caso, quando o Juiz avalie como vantajoso para a reinserção social do jovem.
Nos casos em que a ilicitude dos factos praticados é elevada a par da culpa grave, na forma
de dolo direto, pode o Juiz aferir que não existem motivos sérios para que esta atenuação
seja aplicada uma vez que, da mesma, não é credível se resultem vantagens para a reinserção
social (Figueroa, 2008).
Apesar de não ser de aplicação obrigatória, quando se trata de menores de 21 anos,
é exigido ao Juiz que aprecie expressamente se é ou não de aplicar este regime e justificar a
posição adotada, mesmo quando não avança no sentido da sua aplicação (Pereira, 2005). Esta
apreciação não está dependente de solicitação do Ministério Público nem do arguido,
constituindo uma inerência ao próprio processo, incluindo em casos em que há falta de
elementos suficiente nos autos. Dois níveis etários estão aqui incluídos: um que engloba os
menores de 16 e 17 anos de idade, penalmente imputáveis; o segundo relativo aos maiores
de idade, do ponto de vista civil, entre os 18 e os 21 anos.
Este regime penal especial prevê a possibilidade de um jovem ser colocado em
centros de detenção específicos e promove, para certos casos, o recurso a sentenças
reduzidas e a aplicação de medidas corretivas alternativas, em vez de uma pena de prisão,
incluindo a vigilância eletrónica (desde 2007).
No entanto, uma vez que os centros de detenção nunca foram construídos, entre os
16 e os 18 anos de idade, acabam por cumprir penas de prisão em estabelecimentos prisionais
e partilhar com adultos as mesmas instalações. Portugal ratificou a Convenção sobre os
Direitos da Criança (CDC); no entanto, com esta junção de adultos e jovens, entre os 16 e
17 anos, num mesmo estabelecimento prisional, evidencia-se como este importante
normativo internacional ainda não está a ser implementado na íntegra, mantendo-se a
violação de um princípio fundamental na aplicação da justiça, o da separação das
intervenções judiciais junto de adultos e de menores.
VI.

CONCLUSÃO

Este é um debate que não se esgota nestas páginas e reflexão mais aprofundada é
exigida. A definição de uma idade legal a partir da qual se determina o acesso ao exercício de
direitos e deveres específicos cumpre uma função social de regulação das relações na
comunidade assente no estabelecimento de limites para padrões de conduta e de
responsabilidades civis e penais sobre o qual assenta a afirmação de um Estado de Direito
Social. Estabelece um padrão de expectativas sobre o comportamento norma que uma
sociedade aceita para determinadas etapas da vida
Penas e medidas de responsabilização educativa aplicadas a jovens são coisas
diferentes e não existe consenso sobre o enquadramento legal descrito neste texto. Para
vários autores (Dias, 2005; Rodrigues e Fonseca, 2010;), a idade da maioridade penal em
Portugal deveria subir para os 18 anos em razão da necessidade de harmonização com a
legislação internacional que o Estado português ratificou. No entanto, esta não é uma posição
consensual e Taipa de Carvalho (2008) entende que a mesma poderia diminuir para os 14
anos à luz do entendimento de que muitos jovens, a partir dessa idade, têm já um grau de
compreensão sobre a ilicitude dos seus atos, o que justifica uma outra abordagem através de
um regime penal especial que manteria os jovens separados dos adultos. Já Alfaiate (2014)
propõe um modelo intermédio, defendendo uma inimputabilidade absoluta em razão da
idade para todos os menores de 16 anos e uma (in)imputabilidade sob condição, para os
jovens entre os 16 e os 21 anos, que dependeria da avaliação da capacidade de compreensão
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individual sobre os seus comportamentos, constituindo esta avaliação um requisito
obrigatório para os de 16 e 17 anos.
Num momento em que na sociedade portuguesa se tem discutido a eventual
atribuição de novas capacidades para a autonomia de menores de 18 anos para a tomada de
decisão individual em certos campos da vida social, a reflexão sobre a manutenção ou não
da idade da maioridade penal adquire uma nova importância e deve ser objeto de especial
atenção a curto prazo.
VII.

APOIO

Este texto tem origem em projeto de investigação da autora apoiado pela FCT –
Fundação para a Ciência e Tecnologia através de Bolsa individual de Pós-Doutoramento
(SFRH/BPD/116119/2016) com financiamento comparticipado pelo Fundo Social
Europeu, no âmbito do POCH–Programa Operacional do Capital Humano, e por fundos
nacionais do MCTES – Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. A participação
da autora no congresso teve apoio do CICS.NOVA – Centro Interdisciplinar de Ciências
Sociais da Universidade Nova de Lisboa, no âmbito do projeto UID/SOC/04647/2013,
apoiado pela FCT/MCTES através de Fundos Nacionais.
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