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RESUMO 

 
O presente artigo constitui-se em um recorte da pesquisa bibliográfica que deu subsídio às 
análises que serão apresentadas no texto da dissertação para o mestrado em Educação da 
UFS,em andamento, na linha de pesquisa “História, Sociedade e Pensamento”.  Dedico-me a 
trabalhar o conceito de menor e crime, os Códigos Penais de 1830, 1891 e o Código de 
menores de 1927.  A abordagem metodológica da pesquisa foi a da Nova História Cultural, 
permitindo enfocar sujeitos até então deixados à margem nas pesquisas históricas, como os 
menores delinquentes. O método utilizado foi o indiciário de Carlo Ginzburg (1989), que 
permite valorizar os pormenores, os detalhes geralmente negligenciados. Percebe-se um 
movimento que vai do Código Criminal do Império ao Código de menores de 1927, 
acompanhando os debates que ocorriam na Europa e que saíram do meio jurídico e se 
estenderam à sociedade civil. Disciplinar e reformar a infância e juventude pobre e 
delinquente tornou-se palavra de ordem da nova forma de governo. 

 
Palavras-chave: Menor delinquente, Primeira república, Criminalidade, Aparato legal. 
 
ABSTRACT 
 
This article consists in part of a research literature that gave grants to the analyzes to be 
presented in the text of the dissertation for the Masters in Education at UFS in progress, the 
research line "History, Society and Thought." I dedicate myself to work and the concept of 
lower crime, Penal Code, 1830, 1891 and the Code of Minors, 1927. The methodological 
approach of the research was the New Cultural History, allowing focus on subjects hitherto 
left out in historical research, such as juvenile offenders. The method used was the evidentiary 
Carlo Ginzburg (1989), which enables us to appreciate the details, the details often 
overlooked.It can be seen a movement that goes from the Criminal Code of the Empire under 
the Code of 1927, following the discussions that occurred in Europe and they came out of the 
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legal and extended to civil society. Disciplinary and reform the children and poor youth 
offender became the slogan of the new form of government. 
 
Key-words: Juvenile offender, First Republic, Crime, Legal Apparatus. 

 
 
 
 
 

 
INTRODUÇÃO 

 
O presente artigo é fruto de pesquisa em andamento para o mestrado em Educação na 

Universidade Federal de Sergipe - UFS, na linha de pesquisa “História, Sociedade e 

Pensamento”.  O objetivo da pesquisa é configurar a prática do judiciário ao encaminhar os 

casos de delitos cometidos por menores em Sergipe, durante a primeira república, com vistas 

a conhecer as instituições que recebiam esses menores no período. 

Pretende-se compreender as relações que se estabeleceram entre duas categorias 

principais: Educação e Criminalidade. Com base nisso, analisei processos criminais, 

inquéritos, guias de preso, ordenadores, leis, decretos, regulamentos e jornais da época que 

envolvesse de alguma forma meu objeto de estudo.  

A abordagem metodológica da pesquisa foi a da Nova História Cultural, permitindo 

enfocar sujeitos até então deixados à margem nas pesquisas históricas, como os menores 

delinquentes. O método utilizado foi o indiciário de Carlo Ginzburg (1989), que permite 

valorizar os pormenores, os detalhes geralmente negligenciados. 

Diante do exposto, antes de apresentar as reflexões obtidas a partir das análises das 

fontes, percebi a necessidade de contextualizar o tema de estudo, apresentando os “olhares 

sobre o menor delinquente”, tema deste artigo. Sendo assim, dedico-me a trabalhar o conceito 

de menor e crime, os Códigos Penais de 1830, 1891 e o Código de menores de 1927. Sendo 

assim, o presente artigo constitui-se em um recorte da pesquisa bibliográfica que deu subsídio 

às análises que serão apresentadas no texto da dissertação. 

 

1 A Normatização  da Infância e Adolescência delinquentes: aparato legal. 
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Pois o problema do direito e da justiça, enquanto aspirações ideais, é que têm 
que pretender uma validade absoluta, ou senão simplesmente não existirão 
de forma alguma.[...] Pois “a lei”, enquanto uma lógica da igualdade sempre 
deve tentar transcender a desigualdades do poder de classe, ao qual é 
instrumentalmente atrelada para servi-lo. E “a lei” enquanto ideologia, a qual 
pretende conciliar os interesses de todos os graus de homens, sempre deve 
entrar em conflito com o sectarismo ideológico de classe. 
(THOMPSON,1997, p.360,361). 

 

  Antes de abordar o aparato legal que normatizou a infância e adolescência 

delinquentes no período estudado, é importante tratar dos conceitos de “menor” e “crime”.  

   A distinção entre as crianças pobres e ricas sempre esteve bem delineada na 

sociedade e o termo “menor” é um dos fatores que servem de exemplificação dessa separação. 

Segundo Moura (2003), foi a partir do século XIX que se convencionou chamar a criança 

pobre de “menor” e de “menor abandonada” quando fosse órfã ou desvalida. Sobre as 

crianças pobres, Marcílio afirma que, 

 
[...] virtualmente inserida nas ‘classes perigosas’ e estigmatizada como 
‘menor’, deveria ser objeto de controle especial, de educação elementar e 
profissionalizante, que a preparasse para o mundo do trabalho. Disso 
cuidaram com atenção os médicos higienistas e os juristas das primeiras 
décadas deste século. (1998, p. 224). 
 

Dessa forma a infância pobre tornou-se alvo de ações do Estado para prevenir o 

crime, uma vez que a pobreza sempre esteve relacionada à delinquência. De acordo com 

Pinheiro (2003), a valorização da infância no Brasil ocorreu num contexto de extremas 

mudanças no cenário social, político e econômico, desencadeadas com o processo do fim da 

escravidão e da consequente necessidade de substituição do trabalho escravo.  

De acordo com Rizzini (1995), as primeiras iniciativas dos poderes públicos em 

favor da infância pobre, ocorreram na segunda metade do século XIX, durante o império. 

Nota-se, portanto, o surgimento dos primeiros sinais de uma preocupação 
com a formação do indivíduo, tornando-o útil para a sociedade e para o 
Governo. É o caminho que mais tarde, na República, deverá ser percorrido 
pelo “menor” para que se torne um cidadão da nação. (RIZZINI, 1995, 
p.244).  
 

Com isso, a solução para a infância pobre no Brasil esteve associada aos fatores 

educação e trabalho. O ideal era de incluir esses menores desvalidos na educação primária e 

lhes ensinar um ofício. Tal preocupação pode ser melhor compreendida através da demanda 

por um mercado de trabalho que começa a surgir no país com o desenvolvimento urbano e a 

mudança da sede da corte para o Rio de Janeiro. 
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Segundo Bispo (2007), os debates em torno da importância da Educação básica para 

as crianças não tinham o sentido de diminuir as desigualdades sociais e sim de prevenir a 

ociosidade e a criminalidade e com isso, a “política nacional voltada para a infância 

privilegiou o controle do segmento infanto-juvenil pobre.” (BISPO, 2007, p.22). 

Essa preocupação com o ócio ou a vadiagem, pode ser exemplificada pelo discurso 

do juiz Luiz Loureiro Tavares na sentença de um processo de homicídio de 1919. O menor 

acusado do crime tinha 13 anos, sem profissão e “não sabia ler, nem escrever”. Estava 

caçando preás com uma espingarda artesanal (feita de cabo de guarda-chuva, conhecida como 

Pica-pau) e, ao mostrar a arma para outros menores, a mesma disparou atingindo um dos 

meninos que acabou morrendo. O curador do menor alegou que a morte foi acidental, mas o 

juiz municipal não atendeu ao pedido do curador e remeteu os autos ao juiz, pedindo a prisão 

do menor.  

 

[...] faça contra ele mandado de prisão, visto achar-se extincta a fiança 
provisória que prestou por não a ter substituído pela definitiva no prazo que 
lhe foi assignado e remetta este processo ao Dr. Juíz de Direito, a quem 
couber, por distribuição.[...] e seu delito não pôde ter sido casual, porque 
este (art 27 §6 do Código Penal) só se verifica quando o agente o pratica no 
exercício de um ato lícito, feito com attenção ordinária. O accusado achava-
se em acto de vadiagem característico dos desacampados ou vagabundos. 
(FUNDO: ARACAJU/ 1ª VARA CRIMINAL,SÉRIE PENAL, APELAÇÃO 
CAIXA: 07        PERÍODO:  1919 – 1924 Nº GERAL 2495). 
 
 

   O menor ficou preso na cadeia da capital, de janeiro de 1922 até seu julgamento em 

setembro do mesmo ano. O processo teve apelação ao Egrégio Tribunal, mas a pronúncia foi 

mantida pelo desembargador. O menor foi considerado culpado pelo júri e sentenciado a 1 

mês e 10 dias de “prisão cellular na Cadeia Pública”, tendo no cômputo da pena o tempo de 

prisão anterior. Outro fato interessante no processo foi que logo após o crime o menor fugiu e 

foi levado, pelo seu padrasto, à casa do Dr. Odilon Cardozo, professor do Colégio Atheneu, 

que o encaminhou a chefatura de polícia da capital, demonstrando o caráter moral que a 

profissão docente assumia na época, como afirma a bibliografia que aborda o tema. 

   Sobre a ociosidade, Bispo afirma que: 

  

A ociosidade representava para o Estado um vício perigoso devido ao fato de 
os prazeres da vida ociosa desvirtuarem o homem do trabalho, uma vez que 
enquanto este trabalhava estaria “docilizado” e não apresentaria perigo à 
sociedade. Uma medida saneadora foi incidida sobre o pobre na tentativa de 
manter a “ordem pública” e a “paz das famílias”, pois ao atingir as famílias, 
poderiam não só regenerá-las como também incutir valores morais, que 
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iriam refletir no processo educacional dos filhos. O termo regeneração era 
utilizado pelos criminólogos, uma vez que indicava a possibilidade de cura, 
sendo possível corrigir, reabilitar ou reeducar. (2007, p. 22). 
 

 
Os desejos de alcançar o padrão de civilidade europeia, a disseminação de ideais que 

pregavam condutas moralistas como essenciais a um povo civilizado e as noções de 

puericultura que iniciaram no século XVIII e foram definitivamente postas em prática no 

século seguinte, colocaram a infância pobre e delinquente como foco de prevenção e 

delegaram aos Patronatos e Escolas Artífices a função de regenerá-los. As questões que 

envolvem os ideais de educação, o movimento higienista e a regeneração da infância pobre, 

desvalida e delinquente serão abordados no segundo capítulo intitulado “Moldes de 

civilização nos primeiros anos da República”. 

De acordo com Marco Antônio Cabral dos Santos (2004), a criminalidade aumentava 

à medida que a concentração nos centros urbanos crescia. Ao estudar a cidade de São Paulo, 

afirma que um dos grupos responsáveis pelo aumento da criminalidade eram os menores de 

idade. 

Com isso, pode-se afirmar que os ideais vigentes na primeira república e o aumento 

significativo da criminalidade infanto-juvenil, transformam a questão do menor delinquente 

num “fato social” (Durkheim,  2007), ou seja,  num fenômeno que possui três características 

básicas: A primeira é a “coerção social” que consiste na força que os fatos exercem sobre os 

indivíduos que se vêm obrigados a seguir as regras. Como formas de coerção, temos as 

sanções legais, que são as leis que definem a infração e a penalidade e as sanções 

espontâneas, que são a pressão exercida pela própria sociedade, resultante de conduta não 

adequada. (DURKHEIM, 2007). 

A segunda característica diz respeito à exterioridade do fato social, uma vez que o 

fenômeno atua sobre os indivíduos independente da sua vontade. A terceira característica é a 

generalidade, consistindo num fato social todo fenômeno que for geral, repetitivo e comum 

para a maioria dos membros de uma sociedade, representando o consenso social e a vontade 

coletiva. 

Diante disso, cabe pensar no conceito de crime. Durkheim (2007) parte do princípio 

de que não existe sociedade sem crime e, portanto, o crime é um fato social e sua existência 

está dentro da normalidade, sendo inclusive útil ao progresso da moral e do direito. 

O crime não se produz só na maior parte das sociedades desta ou daquela 
espécie, mas em todas as sociedades, qualquer que seja o tipo destas. Não há 
nenhuma em que não haja criminalidade. Muda de forma, os atos assim 
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classificados não são os mesmos em todo o lado; mas em todo o lado e em 
todos os tempos existiram homens que se conduziram de tal modo que a 
repressão penal se abateu sobre eles. (DURKHEIM,2007, p. 82). 

 
 
Sobre a normalidade do ato criminoso, o autor afirma que a criminalidade apresenta 

de maneira irrefutável todos os sintomas de normalidade, uma vez que surge estreitamente 

ligada às condições da vida coletiva. E vai além, ao afirmar que transformar o crime em 

doença social consistiria em eliminar qualquer distinção entre o fisiológico e o patológico. 

(DURKHEIM, 2007, p.83).  

A respeito da utilidade do crime para o progresso da moral e do direito, o autor 

afirma que o crime é necessário, pois está ligado às condições fundamentais de qualquer vida 

social e, uma vez que desafia a ordem moral vigente, esta é forçada a mudar, obter novas 

formas, ou seja, evoluir. 

Quantas vezes, com efeito, o crime não é uma simples antecipação da moral 
futura, um encaminhamento para o mundo do futuro! Segundo o direito 
ateniense, Sócrates era um criminoso e a sua condenação era justa. Contudo, 
o seu crime, a saber, a independência de pensamento [...]. Ora, se o caso de 
Sócrates não é um caso isolado, reproduz-se periodicamente na história [...]. 
No entanto, nesse momento, esta violação era um crime pois, ofendia 
sentimentos que a generalidade das consciências ainda ressentia vivamente. 
Contudo, este crime era útil, pois era o prelúdio de transformações que de 
dia para dia se tornavam mais necessárias. (DURKHEIM, 2007, p. 87). 

 

Através dos conceitos de Èmile Durkheim foi possível estabelecer algumas relações. 

O menor delinquente constituiu-se como um problema social no período republicano e  sendo 

carente de sanções legais e medidas coercitivas que atendessem ao clamor da sociedade da 

época, suscitou debates e mobilizações. Diante disso, os debates no âmbito jurídico foram 

direcionados em busca da definição de menoridade, elaboração de Código próprio e 

aplicabilidade da legislação.  

 

1.1 O Código Criminal do Império. 

 

A historiografia recente tem demonstrado um crescente interesse em problematizar o 

papel desempenhado pela lei e pelo direito no exercício de formas de dominação e de 

resistência a estas. Thompson (1997), em “Senhores e Caçadores: a origem da lei negra” 

apresenta três aspectos diferenciados da lei: A lei enquanto instituição ou pessoas, como 

ideologia ou regras e sanções específicas e vista a partir de sua lógica com procedimentos 

próprios. 
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O autor afirma que a lei não está localizada apenas no aparato judiciário e legislativo, 

pois aparece como componente intrínseco ao conflito. Thompson (1997) vê a lei enquanto 

prática e, portanto, não estaria distante, localizada em uma superestrutura, e sim perpassando 

pelas próprias relações de produção como norma endossada pela sociedade. Para o autor, a lei 

constituía-se no próprio campo onde o conflito social se desenvolvia, distanciando-se assim 

da ideia de lei como um instrumento de uma classe sobre outra. O autor não desconsidera que 

haja uma função classista na lei, mas defende que a lei não pode ser reduzida apenas a isto. 

Thompson (1997), explica que essa noção de regular e reconciliar os conflitos através 

do domínio da lei é uma realização cultural de significado universal e faz parte do caráter 

específico da lei, que ela aplique critérios lógicos e universais. Em relação ao domínio da lei, 

afirma que:   

[...] existe uma diferença entre o poder arbitrário e o domínio da lei. 
Devemos expor as imposturas e injustiças que podem se ocultar sob essa lei. 
Mas o domínio da lei em si, a imposição de restrições efetivas ao poder e a 
defesa do cidadão frente às pretensões de total intromissão do poder 
parecem- me um bem humano incondicional. 
 Negar ou minimizar esse bem, neste século perigoso em que continuam a se 
ampliar os recursos e as pretensões do poder, é um erro temerário de 
abstração intelectual. Mais que isso, é um erro que se reproduz e aumenta 
por si mesmo, estimulando-nos a desistir da luta contra as más leis e 
procedimentos classistas e a nos desarmar perante o poder. Significa lançar 
fora toda uma herança de luta pela lei, e dentro das formas da lei, cuja 
continuidade jamais poderia se interromper sem lançar homens e mulheres 
num perigo imediato. (THOMPSON, 1997, p. 357). 

 

É a partir dessa visão de Thompson (1997) do domínio da lei como um bem humano 

incondicional, e evitando o perigo de minimizar esse bem, com vistas ao “temerário erro de 

abstração intelectual” que inicio o percurso pelo aparato legal que normatizou a infância e 

adolescência delinquentes brasileiras, iniciando pelo Código do Império. 

A primeira tentativa de classificar o menor, na qual foram observadas sua idade e 

grau de discernimento, foi o Código Criminal de 1830. O código penal de 1830, inspirado no 

código francês de 1810, estabelecia a menoridade penal absoluta abaixo dos quatorze anos e 

utilizava o critério do discernimento, inclusive para julgar os crimes cometidos por menores 

de quatorze anos. 

 

Art. 13. Se se provar que os menores de quatorze annos, que tiverem 
commettido crimes, obraram com discernimento, deverão ser recolhidos ás 
casas de correção, pelo tempo que ao Juiz parecer, com tanto que o 
recolhimento não exceda á idade de dezesete anos. (CODIGO CRIMINAL 
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DO BRAZIL, PARTE PRIMEIRA: Dos Crimes e das Penas. Título I Dos 
crimes. Capítulo I: Dos Crimes e Dos criminosos, 1830). 

 

                Com isso percebe-se que a menoridade penal não era absoluta, uma vez que os 

menores de 14 anos também podiam ser processados e julgados utilizando o critério do 

discernimento. 

   Era facultado ao Juiz atribuir aos menores delinquentes com idade de 14 a 17 anos a 

pena de cumplicidade, que equivalia a 2/3 da pena que caberia a um adulto, e os maiores de 

17 anos e menores de 21, eram beneficiados com a atenuante pela menoridade. Nos processos 

analisados, todos os casos que envolviam menores de 21 anos tratavam os réus como 

“menores”, tiveram a presença obrigatória de um curador para defendê-los e contaram com a 

“circunstância atenuante” da pena durante o julgamento.  

     Tobias Barreto (2003) analisa o Código Penal de 1830 em sua obra “Menores e 

loucos em direito criminal” e explica que uma vez definida e classificada a ideia geral do 

delito, eram expostas as exigências conceituais do delinquente e as diversas categorias. O 

código menciona todos os que não são considerados criminosos, por ordem política ou por 

lhes faltar base psicológica do crime (discernimento). Segundo o autor, isso consistia em 

duplo processo de inclusão/exclusão que dá margem a erros e disparates.  

    Diante disso, o autor aponta como condições fundamentais para que uma ação 

criminosa seja considerada imputável: o conhecimento da ilegalidade da ação e o poder 

agente por si mesmo (deliberar-se a praticá-la seja comissiva ou omissivamente). 

Barreto (2003) afirma que a ideia de criminoso envolve a de indivíduo que se acha 

no exercício regular de suas funções e, portanto, atravessou quatro “momentos da evolução 

individual”: “Consciência de si mesmo”, “Consciência do mundo externo”, “Consciência do 

dever”, “Consciência do direito”. O estado de irresponsabilidade comprometeria, segundo o 

autor, as duas primeiras formas de consciência. Esse estado poderia ser uma perturbação 

passageira ou duradoura, ou perda da normalidade mental. No caso dos púberes, faltam as 

outras duas formas de consciência (do dever e do direito). 

O Código republicano manteve o critério do discernimento, apesar das críticas e 

debates da época. 

 

1.2 A infância e adolescência delinquente no primeiro Código Penal Republicano. 
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O Código Penal de 1890, primeiro código da República, determinava a menoridade 

absoluta aos nove anos completos, sendo que entre os nove e os quatorze anos eram 

submetidos ao critério do discernimento. Na verdade, por faltar aos juízes os conhecimentos 

necessários para reconhecer se o menor distinguia o bem do mal ou se tinha lucidez para 

diferenciar o lícito do ilícito, de acordo com Garcia (2008), na maioria dos casos os juízes 

proclamavam a falta de discernimento e decidiam em favor do menor. Tal fato também foi 

recorrente nas sentenças dos processos analisados para essa pesquisa. Como pode ser 

observado no quadro a seguir: 

 

QUADRO1: Demonstrativo da utilização do critério do discernimento (1889-1927). 

ANO IDADE DO 

RÉU 

SEXO CRIME CONCLUSÃO 

1892 13 ANOS M Lesão corporal Absolvido por agir sem discernimento: 
“Verificando-se portanto a hipóthese do § 2 
do at 27 do código actual, que reputa não 
criminoso o acto que sem discernimento, 
praticou maior de 9 e menor de 14 annos” 

1899 14 ANOS F Lesão corporal Não foi levado a diante. 

1900 12 ANOS M Homicídio Preso na casa de prisão. 

1904 14 ANOS F Infanticídio Não teve pronúncia. 

1910 12 ANOS M Homicídio Foi para a Cadeia da Capital, mas foi 
absolvido por ter agido sem discernimento. 

1912 09 ANOS F Lesão corporal Houve a denúncia, mas a apelação alega 
que a menor, por ter menos de 14 anos não 
possuía discernimento para prever as 
9consequências dos seus atos. 

1914 14 ANOS M Lesão corporal Cadeia da capital. Absolvido por decisão 
do júri em 17 de novembro de 1915. 

1916 13 ANOS F Furto O curador afirma que a menor tem apenas 
13 anos e é desvalida. “Maria a desvalida, 
sem ter pessoa digna que lhe apresentasse o 
caminho do dever, entrou, pela ingenuidade 
da própria idade ou por alguma alteração 
mental, devido a falta de discernimento”. 

Sentença: condenada a um mês de prisão 
celular e multa de 5%. 
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1919 13 ANOS M Homicídio Cadeia da capital. 

TOTAL: 9 MENORES CULPADOS: 2 

NÃO JULGADOS OU 
ABSOLVIDOS: 7 

Fonte: Processos do Fundo Aracaju/1ª Vara Criminal e 5ª Vara Privativa. 1889-1930. Arquivo 
do Poder Judiciário de Sergipe. 

 

Mencionando diretamente o critério do discernimento ou não, a análise do quadro 

permite perceber a tendência na absolvição dos menores que tinham 14 anos ou menos. Até 

mesmo nos crimes considerados mais graves, essa tendência persiste, uma vez que dos quatro 

casos de homicídios e infanticídio, apenas dois foram sentenciados culpados e permaneceram 

presos.  

Apesar dos anseios da população por um novo código que apresentasse uma forma 

mais severa de combate à criminalidade, com a vigência do Código Penal de 1890, foram 

abolidas a pena de morte, a prisão perpétua e outras penas severas, como a pena de galés que 

consistia em trabalhos forçados, prisão com correntes expostas e castigos físicos. O sistema 

penal até então vigente (Ordenações Afonsinas, Manuelinas, o Código de D. Sebastião, 

Ordenações Filipinas e, por fim, o Código Criminal do Império de 1830), previa esses tipos de 

penas. 

 Interessante constatar que um processo de 1889 (portanto ainda sobre a vigência do 

Código Penal do Império), um menor (19 anos) que arrombou uma casa e foi flagrado e 

detido pelos vizinhos enquanto recolhia os objetos, foi sentenciado com “pena de galés”. No 

entanto, a referida pena não poderia ser aplicada a menor de 21 anos. Segundo o Código 

Criminal de 1830, no Título II, Capítulo I, art. 45: A pena de galés nunca será imposta: “2º 

Aos menores de vinte e um annos, e maiores de sessenta, aos quaes se substituirá esta pena 

pela de prisão com trabalho pelo mesmo tempo.” Dessa forma o juiz substituiu a pena: “4 

annos e meio de galés e multa de dose e meio por cento do valor roubado, e por força do 

artigo 45, § 2º do referido código, substituo a dita pena pela de prisão com trabalho pelo 

mesmo tempo".  

 

1.3 O menor e a criminalidade no Código de 1927. 
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O Congresso Brasileiro de proteção à Infância que ocorreu em 1922, presidido por 

Moncorvo Filho, defendia a interferência do Estado no controle e proteção às crianças da 

miséria e delinquência. Na mesma época ocorreu o III Congresso Americano e segundo Bispo 

(2007), o Brasil foi representado pelo presidente do departamento Nacional da Criança, Olinto 

de Oliveira. Os argumentos presente nesses eventos eram de cunho social e defendiam a ideia 

de que o investimento na infância traria benefícios para o país e para a humanidade. (p. 24). 

Com isso, entre os anos de 1923 e 1927, algumas medidas importantes foram 

tomadas no intuito de regulamentar a assistência ao menor abandonado e delinquente: a 

inclusão da figura do juiz de menores, o regulamento do Conselho de Assistência e Proteção 

dos menores e, por fim, a elaboração do Código de Menores em 1927. 

Em Sergipe, data de 31de outubro de 1923 a lei Estadual nº 855, mencionada em 

muitos processos, que normatizava as questões que envolviam o menor delinquente, inclusive, 

a obrigatoriedade do curador. E o decreto federal 16.272 de 20 de dezembro do mesmo ano, 

que estabelece escolas de reforma para os menores delinquentes. 

O Código de Menores de 1927 (CM/1927) foi promulgado com o Decreto nº 17.943-

A, de 12 de outubro de 1927, e consolidou as leis de assistência e proteção a menores, sendo 

revogada pela Lei 6.697/1979 – Código de Menores de 1979. Na verdade, o governo 

brasileiro solidificou no código todas as leis brasileiras existentes para a proteção e assistência 

à infância.  

O Código de menores também ficou conhecido como Código Mello Mattos, nome do 

primeiro juiz de menores do Brasil e defensor da criação de instituições que acolhessem os 

menores desvalidos e delinquentes. 

 

Mello Mattos reuniu sua experiência como criminalista, filantropo e 
juiz de menores para sintetizar, em forma de lei, um novo projeto de 
institucionalização da infância e adolescência, que já estava presente 
em muitos discursos que circulavam, então, na sociedade (...) Mello Mattos 
uniu essas novas idéias de mudanças na jurisprudência que,desde o inicio 
do século XX, tentavam dar conta dos novos  problemas relativos à 
menoridade nos grandes centros urbanos, para 
criar, assim, uma legislação especial para a assistência e proteção aos 
menores. (ALVAREZ,1989, p.59) 

 

  Na década de 20, Mello Mattos elaborou projetos que culminaram, em 1923, com a 

criação do Juizado de Menores do Distrito Federal. Ao assumir o Juizado, criou 

estabelecimentos para menores delinquentes, como a Escola Quinze de Novembro e a Escola 
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João Luiz Alves. Criou também, junto com sua esposa, a Casa Maternal Mello Mattos com 

objetivo de dar assistência aos infantes e adolescentes desamparados. 

Sendo assim, o Código de menores foi dividido em onze capítulos e, ao fim, uma 

parte especial com as disposições para o Distrito Federal. O primeiro capítulo tratava do 

objeto e fim da lei, o segundo capítulo das crianças da primeira idade, os infantes expostos 

são o tema do terceiro capítulo e os menores abandonados do quarto capítulo. O sétimo 

capítulo tratou dos menores delinquentes, o oitavo da liberdade vigiada e o nono do trabalho 

dos menores. O décimo capítulo aborda a vigilância sobre os menores e o décimo primeiro 

dos crimes e contravenções.  

Em seu artigo 1º, o Código de Menores deixa claro que foi elaborado para alcançar 

os menores de 18 anos de idade, de ambos os sexos, que foram abandonados ou eram 

delinquentes. No entanto, tal norma também abraçou outros fatores que colocassem os 

menores em situações de risco sua formação moral, psicológica, sua saúde e sua formação 

física.  

Sendo assim, o código faz uma diferenciação e classifica os menores para que fosse 

dado um tratamento especial para cada caso, em conformidade com a classificação feita pela 

própria norma, enquadrando-os de acordo com as situações em que os mesmos eram 

encontrados. Com base nisso, o Código diferencia os menores expostos, abandonados, vadios, 

mendigos, libertinos e delinquentes. 

Sendo o foco deste artigo apenas o menor delinquente, tem-se que o Código de 

Menores de 1927 informava que os menores de 14 anos de idade eram inimputáveis, ou seja, 

não poderiam ser julgados e os menores entre 14 e 18 anos de idade que praticassem algum 

delito deveriam ser submetidos a um processo especial. 

Todavia, essa inimputabilidade não era absoluta, posto que o menor de 14 anos de 

idade que tivesse praticado algum crime ou contravenção, levando-se em consideração as 

circunstâncias da infração e as condições pessoais do menor e dos seus responsáveis, poderia 

ser colocado em um asilo, casa de educação, escola de preservação, ou mesmo entregá-lo à 

pessoa idônea até que completasse 18 anos de idade (art. 79). 

Com relação a menores do sexo feminino, destacamos os artigos 198 e seguintes. 

Foram criadas escolas de preservação para as jovens e não podiam recolher menores de sete 

anos e nem permanecer internadas as que completassem 18 anos de idade. 

As escolas de preservação foram concebidas para dar educação física e moral, 

profissional e literária às menores. Dentre os ofícios que podiam aprender, destacava o art. 
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202: costura e trabalhos de agulha; lavagem de roupa; engomagem; cozinha; manufatura de 

chapéus; datilografia; jardinagem, horticultura, pomicultura e criação de aves.  

Os diretores das escolas de preservação podiam, mediante autorização do Juiz: 

 

a) desligar condicionalmente o educando, que se ache apto para ganhar a vida por 
meio de officio, e não tenha attingido à idade legal, desde que a própria escola, ou 
uma sociedade de patronato, se encarregue de lhe obter trabalho e velar por elle até 
attingir a idade legal; 
b) desligar o educando, dando-lhe trabalho em officina da escola como operário, 
passando neste caso o educando a viver sobre si, recebendo semanalmente o salário, 
que lhe será fixado de accordo com o que for ordinariamente pago, attendendo á sua 
habilitação e capacidade de trabalho. (art. 219, CM/1927). 

 

Também se percebe o condão disciplinar nas instituições criadas pelo Código, como 

se pode observar com a criação das Escolas de Reforma – destinada a delinquentes, que tinha 

entre seu quadro de pessoal, um instrutor militar. Mas também tinha seu caráter pedagógico e 

formador, contemplando: professores primários, mestres de oficinas, de desenhos, de música e 

de ginástica. No estado de Sergipe a primeira instituição responsável por acolher menores 

delinquentes foi criada em 1942, a Cidade de Menores Getúlio Vargas, projeto importado da 

Europa e colocado em prática em vários estados brasileiros. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A preocupação com a infância e juventude delinquentes iniciou durante o período 

imperial e se acentuou, de acordo com pesquisas desenvolvidas na área, com o aumento do 

número crianças abandonadas e vadias pelas ruas após a lei do ventre livre, o fim da 

escravidão em 1888 e todo o ideal de formação de uma nação que trouxe o início da 

república. O período também foi marcado pelo aumento do analfabetismo e da criminalidade, 

o que fez com que os discursos políticos da época apontassem a infância pobre e delinquente 

como foco de prevenção. 

 Além disso, a transição do Império para a República foi marcada por forte idealismo 

de transformação, progresso e moldagem do povo brasileiro com vistas a alcançar o padrão 

europeu de civilidade. Ser civilizado pressupunha alguns requisitos, como: saúde, 

produtividade, ordem, bons hábitos, educação, entre outros. Nesse ínterim, o movimento 

higienista auxiliou sobremaneira a divulgar as práticas saudáveis para o corpo e para a casa e 

os cuidados com as crianças. O meio educacional discutia novas formas de educar e de sanar 
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os altos índices de analfabetismo e o meio jurídico alertava sobre a necessidade de legislações 

voltadas para o menor delinquente. 

 Com isso, percebe-se um movimento que vai do Código Criminal do Império ao 

Código de menores de 1927, acompanhando os debates que ocorriam na Europa e que saíram 

do meio jurídico e se estenderam à sociedade civil. Disciplinar e reformar a infância e 

juventude pobre e delinquente tornou-se palavra de ordem da nova forma de governo. 
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