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RESUMO

O trabalho "A Historicidade do Direito da Criança e do Adolescente" foi desenvolvido no âmbito do Projeto de Pesquisa "Sistema Nacional 
Socioeducativo e os Direitos do Adolescente em Conflito com a Lei" da Estácio Jaguarari e no âmbito do Grupo de Pesquisa CNPq "Direitos 
Fundamentais e Desenvolvimento". A partir da pesquisa bibliográfica e doutrinária, utilizando do método dialético, constatou-se que o primeiro 
código de menores foi promulgado em 1927, e divide as crianças em dois setores: As crianças de elite branca (ricos), e a maioria das crianças 
pobres (negras/ abandonadas) e delinquentes que recebem o nome de menor. Menor era o vadio ou delinquente, com menos de 14 anos os 
menores começaram a serem considerados inimputáveis, a partir dos 14 anos dependia se fosse abandonado ou não. A escola de preservação era 
destinada ao delinquente e a escola de reforma ao abandonado, entretanto na pratica o sistema era discricionário e cabia ao juiz decidir onde 
encaminhar a criança. Apesar de todas as criticas ao código, é de suma importância salientar que o código trouxe a primeira tentativa efetiva de 
construir uma legislação própria e específica para a infância regulando a questão do trabalho infantil, que era uma prática recorrente que utilizava 
uma frase “o trabalho da criança é pouco, só não aproveita quem é bobo”. Em 1° de dezembro de 1964 foi criada a fundação nacional de bem-
estar do menor (FUNABEM), órgão normativo que tinha finalidade de elaborar diretrizes politicas e técnicas, que deu origem a FEBEM em alguns 
Estados, onde as crianças abandonadas eram internadas, contudo ocorreu a superlotação e fuga de menores. Por fim, o estatuto da criança e do 
adolescente (ECA) Lei n. 8069/1990 foi considerado uma revolução, um código aperfeiçoadíssimo do direito brasileiro que é basicamente uma 
cópia da convenção internacional dos direitos da criança e da declaração universal dos direitos das crianças de 1979. O ECA, estabelece a doutrina 
da proteção integral, logo a criança tem o direito de ser protegida por todos independente de classe social,e etc. Depois que foi instituída a 
maioridade penal de 18 anos em 1927 no código de menores, a ementa 115/2015 alterou a redação do art. 228 da CRFB/88, e estabelece que são 
penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos sujeitos as normas da legislação especial, ressalvados os maiores de dezesseis anos, 
observando-se o cumprimento da pena em estabelecimento separado dos maiores de dezoito anos e dos menores inimputáveis, em  casos de 
crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. Atualmente, a proposta de emenda à constituição (PEC) 171/93 que reduz 
em alguns casos, a maioridade penal de 18 para 16 anos foi aprovada pelo plenário da câmara dos deputados, e a responsabilidade para levar a 
discussão adiante está com os senadores que precisam submeter o texto a dois turnos de votação.
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