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o direito penal, decididamt 
sensacionalista, os tele jornais 
e crimes, de preferência com n, 

parcimónia: para os mais varia. 
ta penal». Prolifera a legisla~ 
espinha dorsal que o Código j 
sempre, punir mais, é este o pn 
que parece, um alargado comI 
estamos mais seguras, não é V~ 

Porém, o nosso conforto te 
mais desprotegidos. Porque a i 
desigualdades sociais, ao sele( 
Como se sabe, nos Estados l. 
presentes de forma desproporc 
nos corredores da morte. E em 
a gente o mesmo fenómeno: a a, 
tribunais e nas prisões. É e. 
intolerância e da xenofobia. 

É neste quadro que surge u 
lei penal dos menores. Aparent, 
claro reforço das «garantias» 
constitui uma antecipação puro 
que já os responsabiliza crimi, 
agrava agora a condiçãodosj( 
de natureza para-criminal. Aí 
escolar, e outros insucessos, rf 


