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Nos dias 14, 15 e 16 de abril, a Faculdade de Direito da 
FAAP promoveu a XVII Semana Jurídica abordando temas 
ligados aos direitos da criança e do adolescente.
A atualidade e a importância social 
dos temas empolgaram a comu-
nidade acadêmica. Os alunos e 
demais convidados tiveram a opor-
tunidade de ouvir especialistas 
debatendo aspectos polêmicos e 
relevantes da legislação brasileira, 
tais como menoridade penal, o 
adolescente infrator e a alienação 
parental.
O primeiro tema abordado no 
evento foi justamente a menori-
dade penal. O debate entre dois 
professores de Direito Penal da 
Faculdade de Direito da FAAP, o 
advogado Fernando José da Costa 
e o procurador de Justiça Mário 
Luiz Sarrubbo, chamou a atenção 
por conta da controvérsia estabe-

lecida em busca de uma solução para frear a crescente 
criminalidade envolvendo crianças e adolescentes.
O professor Mário Luiz Sarrubbo defendeu a manutenção 

do atual sistema de imputabilida-
de penal aos 18  anos. Em sua 
visão, a matéria está prevista em 
cláusula imutável da Constituição 
Federal. Além disso, o professor 
considerou ineficaz qualquer tipo 
de alteração legislativa, na medida 
em que a criminalidade envolvendo 
os adolescentes no Brasil, ao con-
trário do que se imagina, está em 
patamar inferior à média mundial. 
Sustentou, também, a eficácia do 
atual sistema legislativo por conta 
do baixo índice de reincidência, 
afirmando a necessidade e urgên-
cia da consolidação dos direitos 
sociais previstos na Constituição 
Federal, até porque as estatísticas 
indicam que os menores envolvi-
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Alunos e professores acompanhando a Semana Jurídica.

Prof. Mário Luiz Sarrubbo, durante a sua apresentação.



dos com o crime seriam originários das classes menos 
favorecidas economicamente e de famílias desestrutu-
radas.
Já o professor Fernando José da Costa defendeu a res-
ponsabilização penal dos menores a partir dos 16  anos. 
Afirmou que o tráfico e a criminalidade organizada já 
identificaram os adolescentes e menores como mão de 
obra eficaz e com baixo índice de punição. Esclareceu que 
a possibilidade de punição, tal como adotada em países 
mais desenvolvidos, tem produzido resultados muito mais 
eficazes e conferido maior segurança à sociedade. Além 
disso, o professor também apresentou dados estatísticos 
comprovando a impunidade do sistema penal atualmente 
adotado nas unidades que abrigam infratores.
Ainda na segunda-feira pela manhã realizou-se a cerimô-
nia de entrega dos prêmios do XV Encontro de Iniciação 
Científica. A aluna Marina de Andrade Figaro Caldeira foi 
a primeira colocada, abordando o tema Maioridade Penal 
no Direito Comparado, sob orientação do professor Mário 
Luiz Sarrubbo. A segunda colocada foi a aluna Mariane 
Matsuda Ferreira, que sob orientação do professor Álvaro 
Villaça Azevedo, estudou o tema Questões de Paternidade 

Socioafetiva. O terceiro colocado foi o aluno Paulo Cesar 
Méier, que sob orientação do professor Marcio Pestana 
abordou o tema Direito de Águas: Água de Reúso. Já a alu-
na Naiara Vitro Barreto foi premiada com menção honrosa 
pela pesquisa sobre Responsabilidade Civil Decorrente do 
Abandono Afetivo Paterno, elaborada sob orientação do 
professor Milton Paulo de Carvalho Filho.
A segunda-feira terminou com a exposição de Antonio 
Claudio Flores Piteri, vice-presidente da Fundação CASA, 
que apresentou à comunidade acadêmica toda a estru-
tura, os avanços e as deficiências da instituição, a qual, 
no Estado de São Paulo, aplica medidas socioeducativas 
aos adolescentes infratores. Antonio Claudio enfatizou os 
avanços decorrentes da descentralização do atendimen-
to, hoje feito através de unidades menores, com maior 
possibilidade de desenvolvimento da ressocialização dos 
infratores. Pontuou ainda as atividades educativas dispo-
nibilizadas aos internos, mas não deixou de mencionar 
a existência de problemas, bem como a necessidade de 
maiores investimentos nas unidades.
Na terça-feira os alunos tiveram a oportunidade de ouvir 
o promotor de Justiça da Infância e da Juventude, Wilson 

Prof. Fernando José da Costa, 
que defendeu a tese da res-
ponsabilização penal a partir 
dos 16 anos.

Aluno Paulo Cesar Méier e o prof. Márcio Pestana (à esquerda). Aluna Mariana Matsudo Ferreira e prof. Álvaro Villaça Azevedo, diretor da 
Faculdade de Direito da FAAP, cumprimentando-a pelo desempenho.

Aluna Marina de Andrade Figaro 
Caldeira, a primeira colocada no XV 
Encontro de Iniciação Científica e 
prof. Mário Luiz Sarrubbo.

Antonio Cláudio F. Piteri, vice-presidente da Fundação 
CASA descrevendo as medidas socioeducativas aplica-
das aos adolescentes infratores.
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Ricardo Coelho Tafner, o qual, em emocionante exposi-
ção intitulada Ninguém Nasce Bandido, descreveu sua 
experiência com os menores torturados e as violentas 
rebeliões ocorridas na Fundação Estadual para o Bem-
-Estar dos Menores (Febem) nos anos de 1999 a 2001. 
Wilson Tafner fez questão de enfatizar que o envolvimento 
de adolescentes e menores com o crime tem como força 
motriz o déficit social e a ausência do Estado nas regiões 
periféricas. O promotor relembrou as deficiências da 
antiga Febem, naquela época estruturada em grandes 
unidades (Imigrantes e Tatuapé), as quais apresentavam 
condições mínimas de atendimento e ressocialização 
dos infratores.
Na sequência o juiz de direito Ricardo Pereira Júnior expôs 
o tema Alienação Parental, enfatizando os mais impor-
tantes aspectos da Lei 12.318/2010, para ressaltar sua 
importância como instrumento de proteção às crianças 
e adolescentes que se tornam vítimas de abusos psico-
lógicos de seus genitores, avós ou responsáveis. Ricardo 

Pereira Júnior esclareceu que a nova legislação surgiu da 
necessidade urgente de se conferir maiores poderes aos 
juízes, a fim de se preservar direitos fundamentais da 
criança e do adolescente, punindo ou inibindo eventuais 
descumprimentos dos deveres inerentes à autoridade 
parental ou decorrentes da tutela ou da guarda do menor.
A Semana Jurídica terminou na quarta-feira com a pré-
-estreia do filme De Menor, da premiada diretora paulista 
Caru Alves de Souza. Vencedor do Festival Internacional 
de Cinema do Rio do Janeiro em 2013, o filme narra os 
conflitos e os esforços de uma advogada recém-formada, 
que se divide entre ser defensora pública de menores no 
Fórum de Santos e cuidar de seu irmão adolescente, o 
qual, após o falecimento dos pais, envolve-se com drogas 
e com a criminalidade. O debate, na sequência, contou 
com a participação de Caru Alves de Souza, diretora e 
roteirista do filme, do diretor da Faculdade de Direito da 
FAAP, prof. Álvaro Villaça Azevedo e da professora de 
Processo Penal, Náila Nucci. 
 

A aluna Naiara Vitro Barreto  
recebeu uma menção honrosa.

A partir da esquerda, prof. Náila Nucci, o prof. Álvaro Villaça Azevedo e Caru Alves de Souza, diretora do filme De Menor.

Wilson Ricardo Tafner, promotor de 
Justiça, detalhando o envolvimento de 
adolescentes e menores com o crime.

Ricardo Pereira Júnior, juiz de direito, 
abordando o tema Alienação Parental.


