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RESUMO 

 

 

É inacreditável como a violência em nosso país vem ganhando proporções a 

cada dia mais gigantescas. São crimes dos mais terríveis possíveis dentre eles 

sequestros, assassinatos e roubos e o que mais nos atemoriza é a figura trivial 

do menor na prática desses delitos. Nesse compasso, a discussão sobre a 

redução da maioridade penal no Brasil ganha espaço, trazendo opiniões tanto 

a favor, como contra essa possível redução. Atualmente a maioridade penal em 

nosso país é fixada aos dezoitos anos de idade, isso significa que se uma 

pessoa que conta com dezoito anos completos comete homicídio simples, 

tirando a vida de alguém, estará esta pessoa sujeita a pena prevista no artigo 

121 do Código Penal Brasileiro, qual seja pena de reclusão com duração de 6 

(seis) a 20 (vinte) anos. Entretanto, se uma pessoa menor de dezoito anos 

comete o mesmo crime matando uma pessoa, não há o que se falar em crime, 

simplesmente este menor praticou um ato infracional e a ele poderá ser 

imposta apenas as medidas sócio-educativas previstas no Estatuto da Criança 

e do Adolescente - (ECA), Lei 8.069/90, que variam entre seis, sendo que a 

medida sócio-educativa que se pode dizer “mais severa” prevê a privação da 

liberdade por no máximo 3 (três) anos. Resta inegável, que o Estatuto da 

Criança e do Adolescente é benevolente por demais, tanto que o índice de 

criminalidade entre esses adolescentes de 12 a 18 anos só vem aumentando. 

Diante disso, não podemos mais aceitar que esses menores infratores 

simplesmente por não possuírem dezoito anos continuem sendo considerados 

inimputáveis.  

 

Palavras-Chave: ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Redução da 

Maioridade Penal. Menor Infrator. Inimputáveis. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

It is unbelievable that the violence in our country has gained the proportions 

ever more gigantic. Of the most terrible crimes are possible among them 

kidnappings, murders and robberies and that frightens us most is the figure of 

less trivial in such offenses. In this measure, the discussion about reducing the 

legal age in Brazil is gaining ground, bringing opinions both in favor and against 

this possible reduction. Currently the legal age in our country is set to eighteen 

years of age, this means that if a person who has eighteen years old commits a 

homicide, taking someone's life, this person will be subject to penalty under 

Article 121 of the Penal Code , which is punishable by imprisonment with a 

duration of 6 (six) to 20 (twenty) years. However, if a person under eighteen 

years of age commits the same crime by killing a person, there is nothing to 

speak of crime, simply that it committed a lesser offense and he may be 

imposed only the socio-educational measures contained in the Statute of the 

Child and Adolescents - (ECA), Law 8069/90, ranging from six, and the socio-

educational measures that can be said "tougher" provides for the deprivation of 

liberty for a maximum 3 (three) years only. It remains undeniable, that the 

Statute of Children and Adolescents is too benevolent, so that the crime rate 

among these adolescents 12 to 18 years only been increasing. Given this, we 

can not accept that these young offenders simply because of lack of eighteen 

years continue to be considered incompetent.  

 

Keywords: ACE – Statute of Children and adolescents. Reduction of the penal. 

Minor Offender. Indictment. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Quando o assunto é violência surgem muitos debates, dentre eles, 

como trazer mais segurança para a população, como ressocializar o preso, 

como puni-los de forma que reprima a prática de crimes e outras inúmeras 

discussões. No Brasil dos dias atuais a prática de crimes é situação corriqueira, 

é só atentar-se para os mais comuns meios de comunicação. 

 

Mas o que mais vem nos preocupando no que refere à violência é a 

presença cada vez mais comum de menores de dezoito anos na prática dos 

mais terríveis delitos. Problema grave, pois são essas crianças e adolescentes 

os responsáveis pelo futuro do nosso país.  

 

O perfil dos nossos jovens mudou, com a globalização, o acesso à 

informação, e a própria evolução do ser humano. Não é raro ouvir nossos avós 

e até mesmo nossos pais que pertencem à outra geração dizendo: “Esses 

meninos de hoje estão muito mudados, na minha época isso não era assim”. 

 

A vontade da sociedade e do Estado é ver todos esses criminosos 

pagando pelos seus crimes, de forma que se tenha dentro de cada um o 

sentimento de que a justiça foi feita. 

 

 A desigualdade social em nosso país é fator preponderante para o 

aumento da criminalidade, mas jamais poderemos associar a pobreza com o 

crime, pois estaríamos cometendo injustiças. Há muitas pessoas que vivem 

nas comunidades mais miseráveis de nosso país, porém, trabalham e são 

honestas, fogem da vida no crime e da violência que os cercam. Isso para 

estas pessoas é tarefa difícil, porque a maioria dos traficantes vive em 

comunidades, fazendo suas próprias leis nesses locais, levando muitas 

pessoas para o mundo da criminalidade. 
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Também poderemos constatar nos noticiários a presença de 

gangues formadas por crianças e adolescentes tanto da classe média como da 

classe alta, então eis que surgem os questionamentos: se esses jovens 

possuem todas as oportunidades, porque se tornam delinquentes? 

 

 Não podemos fechar os olhos frente ao claro abandono do Estado, 

da população e da própria família, ninguém quer descruzar os braços e colocar 

as mãos na massa, pois saber a receita, isso todos nós sabemos. É a 

combinação de planejamento familiar, políticas públicas, reformulação das leis, 

erradicação da miséria, emprego e fundamentalmente educação. 

 

A proteção intensificada do Estatuto da Criança e do Adolescente de 

1990 é criteriosamente um álibi para esses menores, pois todos sabem 

exatamente a diferença em fazer o certo e o errado e possuem conhecimento 

suficiente sobre essa lei que os ampara exageradamente. 

 

No entanto, serão muitas vezes vítimas fáceis demais para os 

adultos, que se servem desses pequenos delinquentes para se verem livres de 

uma possível condenação. Não podemos mais simplesmente fechar os vidros 

dos nossos carros ao pararmos nos faróis quando um menor se aproxima, 

precisamos nos movimentar conjuntamente, para a ordem e o progresso do 

nosso Brasil. 

 

 Este trabalho foi elaborado através de levantamentos bibliográficos, 

pesquisa em periódicos impressos e eletrônicos, bem como em livros, focando 

bem elucidar o tema proposto. 
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CAPÍTULO I – ABORDAGEM SOBRE A NECESSIDADE DA REDUÇÃO DA 

MAIORIDADE PENAL 

  

Desperta o presente capítulo, para explanar-se em relação ao 

conceito e direitos fundamentais pertinentes á criança e ao adolescente e 

legislação menorista, numa primeira concepção, e, num segundo momento, 

sobre os aspectos constitucionais e infraconstitucionais no contexto de 

imputabilidade e critérios pertinente aos menores. 

 

 

1.1  Conceitos e fundamentação Jurídica 

 

 

O presente subtítulo abordará no que tange ao conceito da 

maioridade penal, bem como no que diz respeito aos seus fundamentos legais. 

No decorrer deste subtítulo, compila-se apontamentos legais, sem embargo de 

notações legislativas, sobre a temática em discussão. 

 

Maioridade penal é a idade mínima que uma pessoa pode ser 

julgada criminalmente por seus atos como um adulto. No Brasil a maioridade 

penal começa a partir dos 18 anos de idade. (Artigo 228, CF). Também 

conhecida por maioridade criminal, esta é considerada uma linha divisória na 
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forma como o tratamento de determinado ato deverá ser julgado. Para os 

indivíduos que possuem idade superior a estabelecida pela maioridade penal, 

todo o processo de julgamento é regido pelas leis do Código Penal do país 

(SIGNIFICADOS, 2017, online). 

 

Na sociedade hodierna, o Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 

171, de 1993, ganhou a atenção dos políticos e grande parcela da população 

brasileira. A proposta da PEC é diminuir a idade mínima da menoridade penal 

(BRASIL, 2017, online). É uma grande polêmica que divide todo o país em 

duas linhas de pensamento: os que defendem o aumento da rigorosidade do 

regime judiciário, na tentativa de punir os jovens criminosos pelos seus atos 

infracionários como adultos, contra os que acham melhor investir na melhoria 

do sistema socioeducativo para ajudar os menores de idade a saírem do 

mundo do crime e reingressarem para a sociedade.  

 

Conforme citado no parágrafo acima, há opiniões contrárias, mas 

não se pode estabelecer uma análise dos direitos das crianças e dos 

adolescentes, pretendendo discutir um assunto tão polêmico quanto a 

possibilidade da redução da maioridade penal, sem antes demonstrar a 

questão dos direitos fundamentais com relação a eles. 

 

Conforme a juíza Michelle Pires Bandeira Pombo (2016, online), 

explica em seu artigo:  

 

Os direitos fundamentais são ferramentas entendidas como 
direitos básicos do ser humano, sendo o Estado Democrático 
de Direito o espaço garantidor dessas liberdades individuais 
que possui seus alicerces nos direitos fundamentais. Não há 
um conceito objetivo que defina direitos fundamentais, mas 
vamos procurar abordá-los sob duas visões:  
A teoria jusnaturalista classifica esses direitos como anteriores 
a qualquer legislação, para esta, os direitos nascem de 
características natas da humanidade, comum a todos, sem 
depender de tempo ou espaço, deriva, portanto da natureza 
humana, do homem pelo simples fato de ser humano. A teoria 
juspositivista por sua vez defende que os direitos fundamentais 
são fruto da vontade humana através da legislação.  
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Com o surgimento da Constituição da República Federativa do Brasil 

vieram novos elementos que alteravam valores e regras em relação à criança e 

ao adolescente, garantindo o exercício ativo dos direitos destes, reunindo 

vários princípios como formas de reconhecimento da criança como pessoa em 

condição peculiar de desenvolvimento. Sendo assim, através dessa 

perspectiva principiológica, é possível reconhecer direitos fundamentais, que 

são inerentes às crianças e aos adolescentes, pois conforme Marta Battaglia 

Custódio (2009, p.42): 

 

A articulação dos princípios do direito da criança e do 
adolescente para a sua aplicação na realidade concreta pode 
desempenhar um papel pedagógico, verdadeiramente 
provocador da cidadania, da democracia e das necessárias 
transformações sociais e políticas. 

 

Nas primeiras décadas do século XX iniciou-se uma discussão de 

como penalizar o menor infrator da época, pois foram surgindo casos em que 

os menores cometiam atos infracionais e não sofriam punibilidade. (OLIVEIRA, 

2016, online). 

 

No ano de 1920, aconteceu o 1º Congresso Brasileiro de Proteção à 

Infância, viabilizando as discussões a respeito da proteção social a este 

segmento de forma mais sistemática. Em 1921, por meio da lei federal 

orçamentária nº 4.242, o Estado viabiliza políticas sociais e preventivas para 

cuidar do menor delinquente e abandonado, de maneira que se pudesse usar 

estratégia assistencial e repressão. (RODRIGUES, 2017, online). 

 

Ainda no sentido do parágrafo anterior, o Código de Menores 

modificou a interpretação de culpabilidade, de responsabilidade e 

discernimento e foi ainda nesta lei o surgimento da expressão menor, de 

acordo com os ensinamentos de Veríssimo Veronese (1997, p.10) o Código de 

Menores: 

 

[...] conseguiu corporificar leis e decretos que, desde 1902, 
propunham-se a aprovar um mecanismo legal que desse 
especial relevo à questão do menor de idade. Alterou e 
substituiu concepções obsoletas como as de discernimento, 
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culpabilidade, responsabilidade, disciplinando, ainda, que a 
assistência à infância deveria passar da esfera punitiva para a 
educacional. 

 

Após mudanças e aprimoramento surgiu no ano de 1979 no mês de 

outubro um novo Código de Menores, antecessor do Estatuto da Criança e do 

Adolescente que dava ao Estado o objeto de tutela, este teria que tutorar e 

amparar a sociedade contra os menores infratores. Crianças, que eram 

consideras abandonadas, expostas, vadias, eram tiradas do seio das famílias e 

colocadas sob a tutela do estado-juiz, este decidindo em que situação cada 

uma ficaria (RODRIGUES, 2017,online). 

 

O Código de Menores, citado no parágrafo anterior, tratava não só 

dos infratores, mas cuidava também dos interesses dos menores 

abandonados, que se acreditava estarem mais propícios a se tornarem 

delinquentes, pelo fato destes menores viverem à margem das ruas. Mas esse 

Código tinha suas falhas, pois não resguardava os direitos fundamentais, foi 

então revogado e substituído pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.  

 

A doutrinadora Crisna Maria Muller, trás em seu artigo a seguinte 

explicação sobre o ECA:  

 
O Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/90, de 13 
de julho – é a concretização de um grande avanço no nosso 
ordenamento jurídico brasileiro, onde a nossa Constituição 
Federal consagra no seu art. 227 o dever não só da família 
tanto como da sociedade em resguardar os direitos das 
crianças e dos adolescentes. O ECA é o resultado dos avanços 
no direito brasileiro e na visão internacional, é a 
regulamentação num sentido amplo do art. 227 da 
Constituição, reconhecendo e garantindo os direitos das 
crianças e dos adolescentes, preservando a doutrina da 
proteção integral. 
O ECA trás de volta o valor da criança e do adolescente  e 
garantem a imagem da nossa última Constituição, direitos 
fundamentais – respeito à vida e à saúde, à liberdade e à 
dignidade, à convivência familiar e comunitária, à educação, 
cultura, esporte e lazer, à profissionalização e proteção no 
trabalho, à prevenção, vem não só homologar a Declaração 
Universal da Criança, mas reconhecer a criança e o 
adolescente como cidadãos.  
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Mas não podemos dizer que a criança e o adolescente não possuem 

discernimento, mas podemos afirmar que a sua capacidade de ser influenciado 

por outras pessoas é bem maior que a de um adulto. O ordenamento jurídico 

possui princípios e estabelece parâmetros que não podem ser violados e se o 

forem existem conseqüências no mundo jurídico. 

 

Nos ensinamentos de José Joaquin Gomes Canotilho (2003, p.1255) 

os princípios: 

 

São normas que exigem a realização de algo, de melhor forma 
possível, de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas. 
Os princípios não proíbem, permitem ou exigem que algo em 
termos de tudo ou nada; impõe a optimização de um direito ou 
de um bem jurídico, tendo em conta a reserva do possível, 
fática ou jurídica. 

 

Nos ensinamentos de Humberto Ávila (2004, p. 85): 

 

Normas com pretensão de complementariedade, pois isso 
tendo caráter ‘prima facie’ fraco e superabilidade mais 
flexível (isto é, as razões geradas pelos princípios, no confronto 
com razões contrárias, exigem um ônus argumentativo menor 
para serem superadas). 

 

Existem princípios que são voltados a proteção da criança e do 

adolescente. O princípio da proteção integral está contido no art. 227 da CF/88, 

em que diz que o Estado nos traz a noção de proteção total, a criança e o 

adolescente devem ser protegidos e assegurados os seus direitos de maneira 

integral, sendo encarregado deste papel o Estado, a família e a sociedade. 

(Artigo 227,CF). 

 

Sobre este princípio, Munir Cury, Paulo Afonso Garrido de Paula & 

Jurandir Norberto Marçura (2002, p.21) ensinam que: 

 

A proteção integral tem como fundamento a concepção de que 
crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, frente à 
família, à sociedade e ao Estado. Rompe com a ideia de que 
sejam simples objetos de intervenção no mundo adulto, 
colocando-os como titulares de direitos comuns a toda e 
qualquer pessoa, bem como de direitos especiais decorrentes 
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da condição peculiar de pessoas em processo de 
desenvolvimento. 

 

 

Outro princípio que protege a criança e o adolescente é o  princípio 

da prioridade absoluta, o Estado deve priorizar a criança e o adolescente nos 

atendimentos públicos, nas políticas públicas e na destinação de recursos no 

tocante à proteção da infância e juventude e está legitimado tanto na 

Constituição em seu art.227 como no art. 4 da Lei 8.069/90, ECA. 

 

A prioridade absoluta supracitada acima, é entendida por Wilson 

Donizeti Liberati (1991, p.31) que as crianças e os adolescentes:  “deverão 

estar em primeiro lugar na escala de preocupação dos governantes; devemos 

entender que, primeiro, devem ser atendidas todas as necessidades das 

crianças e adolescentes.” 

 

E por fim trás ao Estado a obrigação de promover a educação, o 

ensino fundamental, além de tomar medidas para que a integridade e o 

desenvolvimento social dos jovens não venham ser abalado, este é o princípio 

da prevenção geral. 

 

 

1.2 Aspectos constitucionais e infraconstitucionais no contexto de 

imputabilidade e critérios pertinente aos menores. 

 

 

Abre-se o presente subtítulo, no intuito de tratar dos institutos que a 

legislação brasileira traz em seu ordenamento jurídico, estabelecendo 

parâmetros para preencher as lacunas da lei, não possibilitando a 

concretização da real impunidade ocorrida no nosso dia a dia. É com esse 

objetivo que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu o instituto da 

imputabilidade, esmiuçada no Direito Penal, mas, tratada no direito comparado, 

este instituto qualifica o momento em que o agente poderá sofre a persecução 

penal. 
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A imputabilidade é uma condição de punição, o Estado não pode 

atribuir carga punitiva a pessoa incapaz de discernir o lícito do ilícito. Como 

preleciona Antonio Carlos da Ponte (2001, p.21): 

 

A imputabilidade pode ser definida como a aptidão do indivíduo 
para praticar determinados atos com discernimentos, que tem 
como equivalente a capacidade penal. Em suma, é a condição 
pessoal de maturidade e sanidade mental que confere ao 
agente a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de 
determinar-se segundo este entendimento. 

 

Vivemos hoje em uma realidade de choque de social, pois os 

menores que pela legislação brasileira são considerados inimputáveis, têm sido 

apreendidos na prática de atos infracionais, alguns com atos de violência 

desmedida, e esses crimes, muitas vezes, se repetindo pelos mesmos 

menores por não haver punibilidade que possa inibir a prática dessas infrações, 

além dessa reincidência enquanto menores, parte destes retornam para o 

sistema prisional com mais de 18 anos, atingindo assim a maioridade sem ser 

considerado reincidente por não poderem ser condenados como adultos, 

visando uma falha do sistema. 

 

Ao contrário de imputabilidade, os menores de idade são protegidos 

pela inimputabilidade, ou seja, estes não podem ser punidos da mesma forma 

que os adultos, por possuírem um discernimento diferenciado do que aqueles 

que possuem uma maturidade mais completa.  Assim a inimputabilidade 

proporciona ao jovem delinquente um conforto para a prática do ato ilícito, visto 

que, estes ao saber que não passarão pelo constrangimento e desconforto de 

estar detidos, agem descontroladamente sem nenhuma preocupação.  

 

A maioridade penal se tornou de grande relevo na Constituição de 

1988, no seu artigo 228, onde preleciona o texto que são penalmente 

inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos a normas da legislação especial. 

Este dispositivo enalteceu a proteção ao menor, tornando este um agente 

punível de forma mais branda, ou seja, aumento da proteção da 

inimputabilidade. O artigo 1º da Convenção sobre o direito da criança 
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incorporada ao Brasil pela ONU, Decreto 99710, estabeleceu esse parâmetro 

para que pudesse o poder originário na elaboração da Carta Magna 

estabelecer uma idade mínima (OLIVEIRA, 2016, online).  

 

Ainda sobre a idade mínima estabelecida mencionada acima, o 

Brasil tem como critério de avaliação o critério biológico, ou seja, o que importa 

é a idade do agente e não o seu discernimento, pois, mesmo ele tendo total 

noção de que a sua prática é ilícita, mas no momento da pratica do fato este 

possuía idade menor a de 18 anos, não poderá ser penalizado pelas penas 

estabelecidas no ordenamento penal brasileiro e sim apenas cumprirá medidas 

socioeducativas contidas na legislação especial no tocante a menores. 

 

A quem diga que a redução da maioridade não poderá acontecer, 

por entender que, ao tratar de inimputabilidade, estar se tratando de cláusulas 

pétreas. Assim preleciona René Ariel Dotti (2005, p.412): 

 

A inimputabilidade assim declarada constitui uma das garantias 
fundamentais da pessoa humana embora topograficamente 
não esteja incluído no respectivo Título (II) da Constituição que 
regula a matéria. Trata-se de uns dos direitos individuais 
inerentes à relação do art. 5º, caracterizando assim, uma 
clausula pétrea. Consequentemente, a garantia não pode ser 
objeto de emenda constitucional, visando a sua abolição para 
reduzir a capacidade penal em limite inferior de idade – 
dezesseis anos, por exemplo, como se tem cogitado. 

 

Seguindo o mesmo raciocínio, o Código Penal brasileiro também 

adotou o critério biológico, este adotado pela Constituição de 1988, em seu art. 

27, caput, diz claramente: “os menores de 18 anos são penalmente 

inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial”, 

ficando demonstrado a presunção absoluta da inimputabilidade. 

 

Segundo o sistema jurídico vigente, a maioridade penal se dá aos 18 

anos de idade. Essa norma encontra-se inscrita em três Diplomas Legais: 1) 

artigo 27 do Código Penal; 2) artigo 104 caput do Estatuto da Criança e do 

Adolescente; 3) e artigo 228 da Constituição Federal. 
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Tendo em vista que na época em que foi estipulada a maioridade 

penal, o desenvolvimento mental para compreender o caráter ilícito de seus 

atos era outro, que foi modificado ao longo desses 77 anos, sendo levado em 

conta nos dias atuais somente a idade do agente e não mais a sua capacidade 

psíquica. O legislador, nos anos 40, estava compelido de uma realidade juvenil 

diferente da atual realidade, entendeu que o menor de 18 anos era imaturo, 

incapaz de se responsabilizar por suas próprias ações. 

 

É desta forma que aponta o item 23 da exposição de motivos da 

nova Parte Geral do Código Penal brasileiro, que expõe: 

 

Manteve o Projeto a inimputabilidade penal ao menor de 18 
(dezoito) anos. Trata-se de opção apoiada em critérios de 
Política Criminal. Os que preconizam a redução do limite, sob a 
justificativa da criminalidade crescente, que a cada dia recruta 
maior número de menores, não consideram a circunstância de 
que o menor, ser ainda incompleto, é naturalmente antissocial 
na medida em que não é socializado ou instruído. O 
reajustamento do processo de formação do caráter deve ser 
cometido à educação, não à pena criminal. De resto, com a 
legislação de menores recentemente editada, dispõe o Estado 
dos instrumentos necessários afastamento do jovem 
delinquente, menor de 18 (dezoito) anos, do convívio social, 
sem sua necessária submissão ao tratamento do delinquente 
adulto, expondo-o à contaminação carcerária. 

 

A imputabilidade é a capacidade do agente conhecer a realidade, e 

entender que existem regras sociais e que devemos os adequar a elas. Para 

definição da imputabilidade do agente, importante é, estabelecer um ponto da 

qual, a partir deste possa presumir que o agente indique cota satisfatória de 

entendimento e manifestação volitiva. Diz Nélson Hungria (apud SIROTHEAU, 

1998, pp. 164-165): 

 

[...] o marco de 18 (dezoito) anos estabelecido no ordenamento 
jurídico brasileiro não oferece garantias de ser um marco 
preciso no advento da capacidade de compreensão do injusto 
e de autodeterminação, constituindo-se, porém, em um limite 
razoável de tolerância. 

 

Países como Inglaterra e Estados Unidos, a imputabilidade penal se 

efetiva aos 10 (dez) anos, sendo que nos Estados Unidos a idade penal varia 
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conforme cada Estado. Em Portugal, Argentina e Bélgica, a maioridade penal 

se configura aos 16 (dezesseis) anos de idade. No Paquistão, Índia e Tailândia, 

atinge-se a maioridade aos 7 (sete) anos. Nos países como Dinamarca, 

Noruega e Suécia, aos 15 (quinze) anos (RODRIGUES, 2017, online). 

 

O Brasil precisa se adequar a países desenvolvidos como a Suíça, a 

Inglaterra e os Estados Unidos que já tem em sua legislação leis que aplicam 

sanções a jovens antes dos 18 anos. Nos Estados Unidos, a maioria dos 

estados submetem jovens a processos criminais como adultos a partir dos 12 

anos de idade inclusive com prisão perpétua ou pena de morte, na Suíça a 

partir dos 15 anos e na Inglaterra a partir dos 10 anos de idade (CUNHA, 2013, 

online). Tendo em vistas que estes países são alguns dos mais seguros do 

mundo. 

 

A maioridade penal, hoje fixada em 18 anos pelo artigo 228 da 

Constituição Federal (CF), não está entre os direitos fundamentais imutáveis 

elencados no artigo 5º da Constituição Federal, podendo sim ser alterada. Visto 

que a maioridade foi estipulada em 1940, e naquela época os menores que 

cometiam delitos eram em sua maioria adolescentes abandonados e estes 

cometiam pequenos delitos (MORAES, 2008, online). Passaram-se 77 anos e 

hoje os delinquentes não são mais abandonados e não cometem mais somente 

pequenos delitos, tendo assim que haver a redução da maioridade para que as 

penas sejam mais severas, podendo assim intimidar a prática desses crimes 

cometidos por menores. 
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CAPÍTULO II – NOTAÇÕES SOBRE A EVOLUÇÃO DA SOCIEDADE 

QUANTO AO DESENVOLVIMENTO MENTAL DO MENOR 

 

 

Desperta o presente capítulo, para explicar pormenorizadamente a 

evolução que a legislação e a sociedade teve e a influência da mesma no 

desenvolvimento mental dos menores para compreender o caráter ilícito de 

seus atos, que foi se modificando ao longo desses 77 anos. 

 

 

2.1 Evolução Histórica da Legislação Brasileira com Relação á Maioridade 

Penal  

 

 

No decorrer da história crianças e adolescentes deixam de ser 

tratados como meros objetos de proteção e passam a condição de sujeitos de 

direito, tendo como resultado a garantia imediata da doutrina da proteção 

integral. Isso porque um dos princípios fundamentais da República brasileira é 

a dignidade da pessoa humana, dando ênfase a crianças e adolescentes, que 

hoje são reconhecidos como centro autônomo de direitos e valores essenciais 
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a realização plena de sua condição como pessoa humana e em constante 

desenvolvimento. 

 

Quando a corte de Portugal aportou no Brasil, a primeira norma que 

tratava da imputabilidade penal determinou que a imputação iniciava aos sete 

anos, eximindo o menor da pena de morte e concedendo-lhe redução da pena. 

Entre 17 e 21 anos havia um sistema de jovem adulto, o qual poderia ser até 

mesmo condenado á morte, ou, dependendo de certas circunstancias, ter sua 

pena diminuída. A imputabilidade penal plena ficava para os maiores de vinte e 

um anos, a quem se cominava inclusive, a pena de morte em certos delitos 

(ABREU, 2011, online). 

 

 

Um dos primeiros códigos existentes em nosso ordenamento 

jurídico, depois da Independência, foi o Código Criminal do Império. O referido 

Código trazia como critério para aferir a responsabilidade do menor o 

biopsicológico. Assim, estabelecia que os menores de 14 anos, em princípio, 

não seriam considerados criminosos, salvo se os mesmos tivessem 

discernimento acerca de sua conduta delituosa (PEREIRA, 2011, online).  

 

Vale ressaltar que o Código chama atenção para o menor de 21 

anos, classificando a referida idade como circunstância atenuante de crimes. A 

última menção feita aos menores no Código do Império se refere à pena de 

galés, que tinha sua previsão no art. 44º, que diz: 

 

Art. 44º A pena de galés sujeitará os réos a andarem com 
calceta no pé, e corrente de ferro, juntos ou separados, e a 
empregarem-se nos trabalhos publicos da provincia, onde tiver 
sido commettido o delicto, á disposição do Governo 
(PLANALTO, 1830, online). 

 

 

A menção feita determinava que essa pena não poderia ser imposta 

aos menores de 21 anos, como dizia o artigo 45º, que consistia em: 
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Art. 45º A pena de galés nunca será imposta: [...] 2º Aos 
menores de vinte e um anos, e maiores de sessenta, aos 
quaes se substituirá esta pena pela de prisão com trabalho 
pelo mesmo tempo (PLANALTO, 1830, online). 

 

 

Após o Código Criminal do Império foram feitos vários 

levantamentos acerca dos tipos de delitos que eram cometidos por menores 

com maior freqüência, dentre os quais se destacavam as desordens, a 

gatunagem, os defloramentos, etc. Desse modo era necessário uma legislação 

que fosse harmônica com a realidade do país (PEREIRA, 2011, online).  

 

Neste contexto, criou-se um novo código, que foi o Código Penal de 

1890. A preocupação com o menor ficou bastante clara no novo Código Penal, 

como afirma Maria Sylvia Zanella (2006, p. 40 apud REBELO, Carlos Eduardo 

Barreiros, 2010, p. 24): 

 

A preocupação com o menor na nova legislação ficou evidente 
na nova legislação, na medida em que foram desenvolvidas 
políticas em cinco pontos fundamentais, quais sejam: a 
imputabilidade absoluta; o tratamento diferenciado para os 
menores infratores; os lugares especiais para o recolhimento 
das crianças; a vadiagem infantil e o próprio comportamento 
sexual das meninas. 
 

 

No que diz respeito aos menores, o novo Código Penal de 1890 

também adotou o critério biopsicológico para aferir sua responsabilidade em 

suas condutas delituosas. Foi estabelecido que os maiores de nove anos e 

menores de 14 anos, desde que comprovado que cometeram o delito sem 

discernimento, não poderiam ser considerados criminosos; porém, se o menor 

cometer o crime conhecendo o caráter ilícito do fato, ele é encaminhado para 

um estabelecimento adequado a esse fim por um período de tempo a ser 

determinado pelo juiz competente (GONÇALVES, 2014, online). 

 

No inicio do século XX várias discussões acerca do menor foram 

travadas, fazendo com que fossem elaboradas várias leis esparsas sobre o 

assunto, dentre as quais se destacou o Decreto 17943-A, mais conhecido 

como Código de Menores de 1927 (PEREIRA, 2011, online). 
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As discussões daquela época revelavam vários pontos de vista 

controvertidos. Por um lado, acreditava-se ser a criança o futuro do país, digna 

de uma maior proteção; por outro lado, julgava-se que a sociedade é que 

precisava de proteção com relação às crianças e aos adolescentes, devido ao 

aumento de delitos por eles praticados.  

 

Para que essa situação não fugisse ao controle das autoridades, 

foram feitos diversos investimentos nas áreas da saúde, higiene, educação, 

dentre outras, para que a criança e o adolescente pudessem melhor escolher 

seus futuros. Uma grande inovação trazida pelo Código de Menores foi a 

criação do Juizado de Menores que, num primeiro momento, foi instalado 

apenas no Distrito Federal, tendo em vista a escassez de recursos (PEREIRA, 

2011, online). 

 

Entrou em vigor no dia 7 de dezembro de 1940 o novo Código Penal 

que substituiu o Código de 1890. O Código Penal de 1940 adotou como critério 

para apurar a responsabilidade do menor o biológico (RUIZ, 2014, online). 

 

No Código Penal de 1940, o tema da responsabilidade juvenil, 

fundou-se na condição de imaturidade do menor. É expressa a exposição de 

motivos do Código Penal de 1940 ao afirmar que “Não cuida o projeto dos 

imaturos (menores de 18 anos) senão para declará-los inteira e irrestritamente 

fora do direito penal, sujeitos apenas á pedagogia corretiva da legislação 

especial” (RUIZ, 2014, online). 

 

Logo, para o Código Penal Brasileiro dos anos 40, não importa o 

menor ter conhecimento e compreensão do caráter ilícito do ato que foi 

cometido por ele, basta somente que o mesmo possua a idade inferior a 18 

anos, não podendo assim ser punido pelo ato cometido. 

 

No governo Getúlio Vargas, para atendimento destes, em 1942, foi 

criado o SAM – Serviços de Assistência aos Menores. Tratava-se o SAM, 

segundo Gomes da Costa (1991) apud João Batista Costa Saraiva (2003. p 
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38): “de um órgão de Ministério da Justiça que funcionava como um 

equivalente do Sistema Penitenciário para a população menor de idade.” 

 

O Código também faz algumas referências ao menor, como por 

exemplo, no artigo 65, onde estabelece ser circunstância que atenua a pena o 

agente contar, na data do fato, com menos de 21 anos de idade. Ainda na 

parte geral, no artigo 115, o legislador determinou a redução do prazo 

prescricional pela metade, quando, na data do fato, o autor do delito fosse 

menor de 21 anos.  

 

Em 1969 tentou-se estabelecer um novo Código Penal, qual seja, o 

DecretoLei nº 1004, mas que não chegou sequer a entrar em vigor. 

Mencionado código havia fixado como limite mínimo para a pessoa responder 

penalmente por seus atos a idade de 16 anos, se ela manifestasse um 

discernimento razoável. (FERREIRA, 2006, online). 

 

Em 1990 foi promulgada o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(Lei nº 8.069/90), que tem como pressuposto a concepção da criança e 

adolescente como sujeitos de direitos, dando garantia ampla aos seus direitos 

sociais e pessoais. Tal estatuto, baseado na Convenção das Nações Unidas 

Sobre Direitos da Criança de 1989, está em vigor até a atualidade, sendo 

considerado a leis mais moderna no mundo (CUNHA, 2014, online). 

 

No entanto, permanece em vigência atualmente o Código Penal de 

1940, sendo que, ao longo dos tempos, foram sendo feitas pequenas 

modificações para atender aos anseios da sociedade moderna, o que 

claramente não tem sido suficiente para atender as necessidades da nossa 

atualidade. 

 

 Hoje existe a garantia dos menores, efetuada pelo Conselho Tutelar 

(Art.131 do ECA), que irá apurar, investigar e eventualmente punir o menor, 

desempenhando a mesma função dos juízes, com a existência do contraditório, 

da possibilidade de remissão e de transação penal, negociando ou aplicando a 

medida sócio-educativa. 
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 2.2 Evolução Psíquica do menor ao longo dos anos 

 

 

Diante dos novos tempos tecnológicos e do turbilhão de 

informações proporcionadas pela internet, onde, de acordo com pesquisa do 

G1, as crianças e adolescentes são os que mais utilizam de maneira frequente 

esse novo meio de conhecimento, torna-se questionável a manutenção do 

critério adotado por nossos legisladores para fundamentar a inimputabilidade 

dos menores. 

 

Tal entendimento se mostra em descompasso com a realidade 

verídica de nossas crianças e adolescentes. Pois nos dias atuais, verifica-se 

cada vez mais o quanto a criança e o adolescente estão precoces no 

discernimento de várias situações vividas no dia a dia.  

 

Tendo em vista que os seres humanos têm uma capacidade 

evolutiva no tocante a inteligência, fica claro o atraso do Direito em relação a 

esse desenvolvimento pela criança e pelo adolescente (MAGALHÃES, 2014, 

online). 

 

O Promotor de Justiça do Departamento da Infância e Juventude de 

São Paulo Fábio José Bueno (2015, online), diz: 

 

Eu sou favorável à redução da maioridade penal em relação a 
todos os crimes. Em 1940, o Brasil estipulou a maioridade em 
18 anos. Antes disso, já foi 9 anos, já foi 14. Naquela época, os 
menores eram adolescentes abandonados que praticavam 
pequenos delitos. Não convinha punir esses menores como um 
adulto. Passaram-se 70 anos e hoje os menores não são mais 
os abandonados. O menor infrator, na sua maioria, é o 
adolescente que vem de família pobre, porém, não miserável. 
Tem casa, comida, educação, mas vai em busca de bens que 
deem reconhecimento a ele. As medidas do Estatuto da 
Criança e do Adolescente não intimidam. Eles praticam os atos 
infracionais, porque não são punidos na medida. A pena tem a 
função de intimidação, que a medida socioeducativa não tem. 
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É importante saber que o crime não compensa, que haverá 
uma pena, uma punição. 

 

Se comparar as crianças e os adolescentes de décadas 

passadas em relação com as dos tempos atuais, verifica-se que houve grande 

evolução em sua capacidade de discernir e se posicionar diante de 

inúmeras situações no convívio social. 

 

Não se pode considerar hoje, que o jovem deste novo milênio ainda 

é aquele ingênuo de meados do século XX. Pois novas tecnologias fazem parte 

do dia-a-dia das pessoas, inclusive dos jovens, se tornando impossível manter-

se alheio aos acontecimentos com tantos meios de comunicação, não há 

espaço para a ingenuidade, de forma geral, e com maior razão no que diz 

respeito aos adolescentes que são os que estão mais afetados a essas 

inovações (FREITAS, 2011, online).  

 

Nos últimos setenta anos, assistiu-se a evolução jamais vista em 

outro período da humanidade. As transformações foram de ordem política, 

técnico-cientifica, social e econômica (FREITAS, 2011, online). 

 

Em sua coluna para a revista Época, Ruth de Aquino (2016, online), 

diz: 

 

E por não saberem o que fazem, não podem ser presos, 
mesmo quando matam a tiros por motivo torpe, por um celular, 
um par de tênis, uma bicicleta, uma bolsa ou um carro. Eles 
sabem manejar uma arma, sabem dirigir, podem votar, 
transam, fazem filhos, não se sentem mais na obrigação de 
obedecer aos pais. Mas não sabem que tirar uma vida deixa 
crianças órfãs e pais destruídos. Você acredita nisso? 
 
Pela lei brasileira, eles são inimputáveis. Mesmo após um 
crime hediondo, os menores não podem ser responsabilizados 
pela Justiça. Sua ficha policial continua em branco. Alguns irão 
para um reformatório e logo serão soltos. Podem aterrorizar 
famílias nas praias, ônibus, metrôs, podem estuprar, matar a 
namorada por ciúme. E continuam com ficha limpa. Por isso 
assumem a culpa por crimes cometidos por maiores. Os 
menores são os cúmplices ideais. São os “laranjas” dos 
chefões.(...) 
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(...)Sou a favor da redução da maioridade penal para 16 anos. 
Por uma razão de senso comum, nada a ver com ideologia ou 
“vingança”: não enxergo os de 16 a 18 anos como 
adolescentes. Não vem ao caso se são pobres ou ricos, se 
foram à escola ou não, eles são jovens adultos e devem pagar 
por seus atos como os maiores. Se os pais são criticados 
quando os infantilizam, a lei também não deveria. Passar a 
mão na cabeça, tratá-los como incapazes de discernir o certo 
do errado nem faz jus às “competências” da rapaziada de 16 
anos. Eles detestam ser tratados como criancinhas. Quando 
convém. 

 

 

Nesse contexto, o menor de idade precisa ser visto como pessoa 

capaz de entender as consequências de seus atos, podendo assim ser 

submetido ás sanções da ordem penal. Quando se trata de maturidade em 

efeitos penais se busca a formação mínima de valores humanos que uma 

pessoa deve ser dotada, podendo discernir entre o bem e o mal, entre o certo e 

o errado, entre o que constitui crime e livre-arbítrio (MURARO, 2014, online). 

Sendo assim um menor capaz de matar alguém, roubar coisa alheia, 

sequestrar uma pessoa pedindo em troca um resgate, estuprar um civil, não 

seria esse capaz de ter maturidade perante os seus atos? A realidade moderna 

comprova que sim. 

 

A idéia de que a criança representa a pureza e bondade, como dizia 

Cristo (BIBLIA SAGRADA), não parece compatível com determinadas ações 

que pratica. Isto tem gerado uma dúvida sobre o tratamento a lhe ser 

dispensado porque, se de um lado sua preservação é fundamental, sua 

fragilidade e encanto fascinam; por outro lado, a constatação, que este ser 

também é egoísta e cruel, é assustadora. 

 

A revista Veja trás em uma de suas reportagens as opiniões de 

psiquiatras e juiz: 

 
 

A psiquiatra Maria da Conceição Krause, da Polícia Civil do 
Distrito Federal, trabalha com a avaliação de menores 
infratores há onze anos. Ela diz que, nesse período, o perfil dos 
jovens mudou: “Eles estão mais muito mais agressivos e não 
temem nada. Se os adolescentes já têm dificuldade em ter 
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freios, isso tem aumentado. A impunidade faz aumentar”, 
diz.(...) 

 
(...)“Essa limitação da idade de 18 anos foi estabelecida 
em1940. Nós vivíamos em um outro mundo, com outros 
estímulos. Não se pode dizer que um jovem de 18 anos 
daquela época é o mesmo do de hoje. O acesso à informação 
e à tecnologia favorece o desenvolvimento desse cérebro mais 
precocemente”, afirma Kátia Mecler, psiquiatra forense da 
Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).”(...) 

 
(...)“O juiz Cristian Bataglia de Medeiros, diretor da Vara da 
Infância e Juventude na cidade de Novo Gama (GO), concorda: 
“Pelas audiências que a gente faz, esses menores infratores 
têm pleno conhecimento e capacidade de entender onde está o 
certo e o errado, o que é justo e o que não é; capacidade de 
discernimento eles têm”. (CASTRO, e MATTOS, 2013, Revista 
Veja, online). 

 
 
 

E ainda a Revista IstoÉ trás a opinião de uma psicóloga sobre o 

assunto: 

 

 
Para a psicóloga Maria Alice Fontes, especialista em 
neuropsicologia, o desenvolvimento cerebral explica certas 
atitudes da puberdade, mas não justifica todas elas. “Não dá 
para usar o cérebro como desculpa para dizer que o jovem 
nesta idade não tem nenhum discernimento e, portanto, não 
pode assumir as responsabilidades pelo que faz”, afirma. 
(BORIN, 2013, Revista Istoé, online). 

 

 

Conclui-se que o critério biológico não se apresenta como melhor 

solução para abalizar a culpabilidade do adolescente em conflito com a lei. 

Estando este em descompasso com a realidade de nossos adolescentes em 

tempos atuais. Pois, se à época da adoção de tal critério estes eram 

desprovidos quase que em sua totalidade de incapacidade de discernir diante 

de determinados fatos, hoje se faz notório que tal entendimento não mais se 

associa com a realidade fática dos adolescentes contemporâneos.  

 

Sendo estes apoiados por um conjunto ilimitado de informações 

advindas de novas tecnologias, o que se demonstrou comprovado até mesmo 

por profissionais da área da psicologia, citados acima, como fator inovador e 
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capaz de provocar em tais seres um aumento claro em seu discernimento, e na 

forma como estes se relacionam no meio social. 

 

 Visto que a maioridade foi estipulada em 1940, como enfatizado 

neste trabalho, e naquela época os menores que cometiam delitos eram em 

sua maioria adolescentes abandonados e estes cometiam pequenos delitos, 

passaram-se 77 anos e hoje os delinquentes não são mais abandonados e não 

cometem mais somente pequenos delitos. 
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CAPÍTULO III  REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL 

 

A maioridade penal no Brasil, de acordo com a legislação vigente, é 

fixada aos 18 anos de idade. Porém, diante da violência que tem assolado o 

país, com aumento da criminalidade envolvendo menores infratores, reacende-

se o debate sobre a diminuição da maioridade penal, especialmente quando 

delitos bárbaros são por eles cometidos. Encontramos diferentes 

posicionamentos sobre o tema. 

 

 

3.1 Argumentos Contrários à Redução da Maioridade Penal no Brasil 

 

O tema redução da maioridade penal, além de intrigante, trás em 

sua essência mais do que uma simples discussão acerca de crimes, 

adolescentes, vítimas, sociedade. Além de se questionar nossas instituições, 

muitas à beira da catástrofe no que diz respeito ao estado de direito, faz-se 

prioridade o pensamento acerca do que queremos para as gerações vindouras: 
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um mundo de instituições penalizadoras ou ressocializadoras, ou ainda uma 

geração de jovens descompromissados com a moral e a vida em sociedade. 

 

Alguns aspectos acerca do tema foram amplamente discutidos pelos 

juristas brasileiros. A questão suscitada em primeiro plano reside na legislação 

pátria, tanto no Código Penal Brasileiro, como na atual Constituição Federal. A 

imputabilidade penal determinada pela nossa Carta Magna demonstra que o 

legislador de 1988 seguiu os caminhos e as políticas criminais adotadas pelo 

legislador infraconstitucional, ou seja, somente o maior de 18 anos pode ser 

processado criminalmente. A legislação penal considera a pessoa com idade 

superior a 18 anos apta a responder por seu atos ilícitos, recebendo pena 

determinada no preceito secundário da norma (Oliveira, 2008, online). 

 

Vários são os crimes bárbaros que assolam a sociedade brasileira e 

a cada dia a cobertura brilhante da mídia leva aos lares brasileiros dezenas de 

tristes acontecimentos, não raro cometidos por pessoas com idade abaixo dos 

18 anos, ou seja, inimputáveis. Diante de fatos alarmantes ditados pelos meios 

de comunicação, a sociedade clama por mais justiça e alguns estudiosos do 

direito, de aclamada notoriedade jurídica, defendem teses de que a redução da 

maioridade penal seria um meio de coibir a prática desses crimes tão cruéis: 

 

Infelizmente, a idéia de redução da maioridade penal conta 
com o apoio de grande parte da sociedade, seja por 
desconhecimento da lei e dos mecanismos de recuperação dos 
jovens infratores, seja pelo fato da mídia divulgar sempre a 
prática da infração e quase nunca divulgar os índices de 
recuperação dos adolescentes infratores submetidos às 
medidas sócio- 20 educativas de meio aberto. Noticiar que um 
adulto cometeu um crime não chama tanta atenção do que 
publicar que um adolescente de 15 anos praticou um ato 
infracional (ZAMORA, 2007,online). 

 

Projetos de Lei são criados com o intuito de reduzir a maioridade 

penal, geralmente restringem a idade para os 16 anos, fazendo comparativos 

com a idade facultativa para o voto. 

 

Há Projetos de Lei tendentes a alterar artigos do Estatuto da Criança 

e do Adolescente com finalidade de aumentar o tempo de internação do menor 
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infrator, que hoje estabelece que o adolescente pode ficar internado no máximo 

por 3 anos: 

 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 468, DE 2003 Acrescenta 
artigo à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da 
Criança e do Adolescente, para determinar aumento do período 
de internação, nos casos de ato infracional de estupro ou 
crimes contra a vida. O Congresso Nacional decreta: Art. 1º A 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescido 
do seguinte artigo: Art. 121-A. O período máximo de internação 
será de três anos. Parágrafo único. Nos casos de ato 
infracional correspondente ao crime de estupro ou crimes 
contra a vida, cometido por motivo fútil ou torpe, ou com 
emprego de meio insidioso ou cruel, o período de internação 
será de três a seis anos. Art. 2º Revoga-se o § 3º do art. 121 
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Art. 3º Esta Lei entra 
em vigor na data de sua publicação. (Senador VALMIR 
AMARAL - PMDB – DF, 2007, online).  
 

 

Como justificativa para o presente Projeto de Lei, o legislador relata 

que:  

 

“Temos assistido na mídia casos de adolescentes muito 
violentos, que recebem como medida sócio-educativa a 
internação, por período ínfimo em relação à gravidade de suas 
condutas danosas, criando no seu meio uma cultura de 
impunidade e, na sociedade, uma descrença na segurança 
pública. O Brasil está estarrecido com as últimas notícias sobre 
o assassinato do jovem casal de namorados, Liana 
Friedenbach e Felipe Caffé, em Embu, no Estado de São 
Paulo. A participação de um menor nesse crime deixa a 
sociedade mais chocada, tendo em vista a sua inimputabilidade 
penal e os requintes de frieza e crueldade com que o delito foi 
cometido. É imprescindível que a lei amplie o limite de 
internação, quando o adolescente cometer ato infracional de 
estupro ou homicídio doloso, por motivo fútil ou torpe, ou com 
emprego de meio insidioso ou cruel. Tais fatos são 
naturalmente hediondos, sejam cometidos por adolescente ou 
adulto, ferindo todos da sociedade nos seus sentimentos de 
solidariedade e respeito à dignidade da pessoa humana e vida” 
(Senador VALMIR AMARAL - PMDB – DF, 2007, online).  
 

  

Portanto, o legislador se preocupa com a questão da redução da 

maioridade penal ou uma penalização maior ao menor infrator, como se fosse o 

calcanhar de Aquiles, algo que traria segurança institucional e paz social. 
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Várias autoridades, como o Desembargador Siro Darlan e o ex-juiz 

da Vara da Infância, Alyrio Cavallieri, este atuou por mais de 20 anos na Vara 

da Infância, condenam o rebaixamento da maioridade penal para 16 anos, para 

eles o ECA não está sendo aplicado na sua integridade, principalmente com 

referência as medidas sócio-educativas, como diz Darlan (2008, online): “a falta 

de aplicação da lei, no caso o ECA., aumenta o favorecimento a criminalidade” 

Defendem como alternativa à redução dos números de infrações praticados 

pelos menores infratores a profissionalização dos jovens. 

 

Estes posicionamentos em defesa da legislação atual (ECA), ser 

uma legislação considerada exemplar e avançada, e a falha, é que não foi 

aplicada até hoje na sua integra, é o argumento de vários autores, entre eles, 

de José Heitor dos Santos , quando diz no Boletim do IBCCRIM que : 

 

O ECA, ao adotar a teoria da proteção integral, que vê a 
criança e o adolescente (menores) como pessoas em condição 
peculiar de desenvolvimento, necessitando, em conseqüência, 
de proteção diferenciada, especializada e integral, não teve por 
objetivo manter a impunidade de jovens, autores de infrações 
penais, tanto que criou diversas medidas sócio-educativas que 
, na realidade, são verdadeiras penas, iguais àquelas aplicadas 
aos adultos. (Boletim IBCCRim. São Paulo, v.11, nº125,p.2, 
abr. 2003.) 
 

 

Alegando não ser verdadeira a argumentação de muitos, que o ECA 

não pune, para ele as medidas sócio-educativas, são iguais ou muito 

semelhantes as punições previstas no Código Penal aos adultos, no caso: a 

prisão (igual a internação do menor); o regime semi-aberto, semelhante ao 

regime de semiliberdade aplicado ao menor infrator; prisão albergue ou 

domiciliar, semelhante a liberdade assistida aplicada ao menor. Segundo José 

Heitor dos Santos: 

  

estas medidas deveriam ser aplicadas para recuperar e 
reintegrar o jovem à comunidade, o que lamentavelmente não 
ocorre, pois ao serem executadas transformam-se em 
verdadeiras penas. Na verdade, as medidas transformam-se 
em castigos, revoltam os menores, os maiores, a sociedade, 
não recuperam ninguém. A exemplo do que ocorre no sistema 
penitenciário adotado para os adultos. 
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O autor afirma que a alteração da legislação para reduzir a 

maioridade penal não resolverá o problema da criminalidade no Brasil. O 

sistema penitenciário brasileiro, que além de ser falho, não apresenta qualquer 

condição ou estrutura para buscar a ressocialização do detento. Diariamente 

são mostrados pela mídia a superlotação dos presídios e dos setores 

provisórios de carceragem ainda existentes nas delegacias de polícia e, 

portanto, sentenciar jovens a fazerem parte desta escola do crime não seria a 

solução mais plausível. 

 

Juridicamente há de se estabelecer parâmetros entre a questão 

política voltada aos problemas atuais e oriundos de noticiários policiais e a 

possibilidade jurídico-legal de se reduzir a maioridade penal, ou seja, tornar o 

menor de 18 anos imputável, capaz de ser penalizado de acordo com nossa 

legislação criminal.  

 

A primeira hipótese a se considerar encontra-se na previsão legal de 

que o artigo 228 da Constituição Federal é cláusula pétrea e não pode ser 

modificada, sequer com emenda, ou seja, não pode desta forma ser 

questionada, o que também vem sendo questionado. 

 

As análises acerca do tema ultrapassam a extenção do direito e 

foram por caminhos de cunho social e ideológico, principalmente para os que 

defendem a aplicação dos meios de prevenção e de um maior empenho por 

parte das instituições públicas. A educação é solução aplaudida por inúmeros 

defensores de uma sociedade menos violenta: 

 

PACHI (1998), Juiz de Direito de São Paulo, defende a 
continuação da inimputabilidade para os menores de 18 anos, 
apontando como soluções ara a diminuição da delinqüência 
juvenil uma maior atuação da sociedade juntamente com o 
poder Público no sentido de criar mecanismos de manutenção 
das crianças e adolescentes nas escolas, preferindo-se cursos 
profissionalizantes a fim de prevenir a prática infracional. 
(ZAMORA, 2007, online). 

 



28 

 

A defesa de uma sociedade mais justa e solidária, com a redução 

das desigualdades sociais e a predominância do espírito de fraternidade e 

atuação do poder público nas camadas mais pobres da população, são 

discursos plausíveis e dignos de reflexão. Várias personalidades apoiam este 

entendimento, algumas ávidas por mudar o mundo, outras preocupadas com 

sua notoriedade frente a grande mídia.  

 

Zilda Arns Neumann (2004, online), em entrevista ao Portal Terra 

relata que: 

 

A construção da paz e a prevenção da violência dependem de 
como promovemos o desenvolvimento físico, social, mental, 
espiritual e cognitivo das nossas crianças e adolescentes, 
dentro do seu contexto familiar e comunitário. Trata-se, 
portanto, de uma ação intersetorial, realizada de maneira 
sincronizada em cada comunidade, com a participação das 
famílias, mesmo que estejam incompletas ou desestruturadas. 
A prevenção primária da violência inicia-se com a construção 
de um tecido social saudável e promissor, que começa antes 
do nascer, com um bom pré-natal, parto de qualidade, 
aleitamento materno exclusivo até seis meses e o 
complemento até mais de um ano, vacinação, vigilância 
nutricional, educação infantil, principalmente propiciando o 
desenvolvimento e o respeito à fala da criança, o canto, a 
oração, o brincar, o andar, o jogar; uma educação para a paz e 
a não-violência. 

 

 

A aplicação das medidas sócio-educativas do Estatuto da Criança e 

do Adolescente como forma de ressocialização e de punição também é 

largamente defendida principalmente por cidadãos ligados aos direitos da 

criança e do adolescente, tanto no Brasil como em outros países. O ECA, 

legislação considerada exemplo para outros países, abrange a questão 

educacional, trabalhista, protecionista e ressocializadora do menor e apresenta 

soluções que, segundo estudos e pesquisas, poderiam reduzir drasticamente 

os crimes praticados por adolescentes (PINHO, 2017, online). 
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3.2 Argumentos Favoráveis à Redução da Maioridade Penal no Brasil 

 

 

A polêmica em torno da redução da maioridade penal não é um 

tema somente tratado nos dias de hoje, constata-se na história do Brasil que a 

legislação pátria não adotou desde o início a imputabilidade penal à partir dos 

18 anos de idade, e não utilizava somente o critério biológico, como o é hoje, 

para aferição desta imputabilidade, como visto em capítulos anteriores. Para a 

fixação da maioridade penal o Brasil já adotou o critério psicológico, pela 

capacidade de discernimento do caráter ilícito de sua conduta.  

 

Atualmente o que se tem discutido e apontado pela doutrina é 

basicamente uma adequação a um critério biopsicológico, em que se unem a 

idade mínima para imputabilidade penal, com a capacidade de entendimento 

do ato criminoso, aferidos através de exame competente: 

 

o melhor critério é o biopsicológico, considerando-se que a 
idade de dezesseis anos é a idade de aquisição facultativa dos 
direitos políticos, (...) se a mulher casada se emancipa 
civilmente com o casamento aos dezesseis anos e se projeto 
de lei visa a que o maior de dezesseis anos possa dirigir 
veículos, não se compreende que não possa responder pelos 
atos ilícitos que porventura praticar (BARBOSA, 1992, p. 16). 

 

O autor argumenta que se são dados direitos políticos, garantindo a 

cidadania, aos maiores de 16 anos de idade, através de critérios biológicos, 

fica inviável a imputabilidade penal apenas para os maiores de 18 anos, 

contrapondo-se às regras constitucionais básicas de igualdade.  

 

Para a grande maioria dos autores que se posicionam a favor da 

redução da maioridade penal, a argumentação é que a Constituição Federal de 

1988 atribuiu maturidade ao jovem de 16 anos de idade, principalmente quanto 

ao direito de voto, mesmo facultativo. Com isto, podem eleger seus 

representantes políticos, os que irão conduzir e legislar os interesses de toda a 
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nação brasileira. Contudo, não podem ser penalizados por crimes eleitorais se 

acaso cometam, e somente lhes serão aplicadas medidas de proteção 

instituídas pelo ECA. 

 

Atribuindo um contra-senso como já disse o filósofo jurista Miguel 

Reale (1990, p.161): 

 

Determinante, que é a extensão do direito ao voto, embora 
facultativo aos menores entre dezesseis e dezoito anos, (...) 
Alias não se compreende que possa exercer o direito de voto, 
quem nos termos da lei vigente, não seria imputável de delito 
eleitoral. 
 

 
Há posicionamentos também de que no Código Civil, no seu artigo 

5º, parágrafo único, inciso I, é concedida a emancipação aos 16 anos de idade, 

com a autorização dos pais, declarado em Cartório, atentando para o fato de 

que o jovem amadurece mais cedo, podendo casar, constituir família, ter 

responsabilidade da mantença de um lar e educação e criação dos filhos, 

inclusive pode ser proprietário de empresa e gerenciá-la .  

 

Com isto, diz o escritor Cláudio da Silva Leiria ( 2007, online): 

 

No Brasil os legisladores na esfera penal se valeram do critério 
biológico, e instituíram que até 18 anos de idade estes não 
possuem plena capacidade de entendimento para entender o 
caráter criminoso de atos que praticam. Tal constatação não é 
cabível no mundo moderno e globalizado em que vivemos. 

 

Miguel Reale argumenta ainda que:  

 

Tendo o agente ciência de sua impunidade está dando justo 
motivo à imperiosa mudança na idade limite da imputabilidade 
penal, que deve efetivamente começar aos dezesseis anos, 
inclusive, devido à precocidade da consciência delitual 
resultante dos acelerados processos de comunicação que 
caracterizam nosso tempo (LEIRIA, 2007, online). 

 

 

Os profissionais do direito, advogados criminalistas, 

desembargadores, promotores de justiça, sentem na prática os efeitos da 



31 

 

legislação vigente, e muitos se posicionam favoráveis à redução da maioridade 

penal. Vale ressaltar que estes segmentos da sociedade, têm que ser levados 

em conta para efeito de estudo e aprofundamento da questão, afinal são 

profissionais que estão vivenciando a questão da criminalidade juvenil no Brasil 

(OLIVEIRA, 2008, online). 

 

Pesquisa feita na Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB em 

2006, cujo a grande parte dos Juízes votaram a favor a redução a maioridade 

penal, cerca de 3 mil entrevistados. (OLIVEIRA, 2011, online). 

 

• 38,2 % foram totalmente favoráveis;  

• 22,8 % apenas favoráveis;  

•  2,3 % indiferentes;  

•  21,1 % contrários;  

•  14,5 % totalmente contrários. 

 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, opinião do 

Desembargador Yussef Cahali: “vem se posicionando a favor da redução, por 

motivos de política criminal, por uma exigência social, como o foi na extensão 

do voto aos jovens de 16 anos de idade”. (CARNEIRO, 2007, online).  

  

O Promotor de Justiça Cláudio da Silva Leiria, em artigo já citado 

acima, argumenta com veemência a instituição da redução da maioridade 

penal no Brasil: “o infrator menor não tem temor da aplicação de uma medida 

sócio-educativa, e que punição insignificante é sinônimo de impunidade”. 

 

Alertando também que o ECA: 

 

não atinge uma das suas finalidades que é a intimidação dos 
jovens que praticam atos infracionais”, e que, ocorrendo a 
redução da maioridade penal, a legislação poderia prever 
estabelecimentos diferenciados para cumprimento de pena 
para infratores entre 16 a 18 anos de idade, não os colocando 
com os presos de maior periculosidade.  

 

Argumenta ainda:  
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[...] não ser razoável afirmar que o legislador constituinte 
quisesse “petrificar”a idade de 18 anos como o marco inicial, 
para a imputação penal, assim estaria desconsiderando a 
evolução dos tempos em todos os aspectos sociais. Assim 
como a maioridade civil foi alterada em razão de avanços 
sociais e tecnológicos da sociedade, a maioridade penal o 
pode ser.  

 

Posiciona-se favorável à redução da maioridade penal, o jurista 

Guilherme de Souza Nucci (2007, p.294), defendendo a possibilidade de 

Emenda à Constituição Federal para redução da maioridade penal:  

 

Não é admissível acreditar que menores entre 16 anos ou 17 
anos, não tenham condições de compreender o caráter ilícito 
do que praticam, tendo em vista que o desenvolvimento mental 
acompanha, como é natural, a evolução dos tempos. 

 

 

À Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal a Proposta 

de Emenda Constitucional (PEC), visa reduzir de 18 para 16 anos de idade a 

maioridade penal no Brasil, o texto do projeto é de autoria do Senador 

Demóstenes Torres (DEM-GO). A PEC foi aprovada fase por 12 votos a 10 

contra (OLIVEIRA, 2011, online). 

 

“Algumas posições deste projeto referentes à individualização da 

pena e execução penal: 

 

• somente para jovens entre 16 a 18 anos que 

cometeram crimes hediondos;  

• o menor de idade deve ter pleno conhecimento do 

ilícito cometido e ser submetido a laudo técnico judicial, para 

comprovação do conhecimento, para ser submetido ao regime 

prisional;  

• o adolescente deve cumprir pena em local distinto 

dos presos maiores de 18 anos, além de propor a substituição da 

pena por medida sócioeducativas, desde que o menor não tenha 
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cometido crimes hediondos, tortura, tráfico de drogas ou atos de 

terrorismo” (OLIVEIRA, 2011, online). 

 

Em Goiás a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal 

a Proposta de Emenda Constitucional PEC, trouxeram a proposta sendo 

aprovada 12 votos contra 10, tendo como objetivo reduzir dos 18 aos 16 anos 

de idade a maioridade penal no Brasil. Neste caso em crimes hediondos, com 

percepção do crime cometido, separados por idades nas alas prisionais e 

conforme o ato cometido (NASCIMENTO, 2016, online). 

 

Entre os estudiosos e doutrinadores do direito que se destacam em 

defender a redução da maioridade penal no Brasil, para 16 anos de idade, 

encontram-se: Manoel Pedro Pimentel, Diógenes Malacarne, Marcelo Fontes 

Barbosa, Cláudio da Silva Leiria e Paulo José da Costa Junior, este último 

Professor de Direito Penal, na USP, e livre-docente da Universidade de Roma, 

advogado criminalista renomado no Brasil, com mais de cinqüenta anos de 

profissão, autor de quarenta livros na esfera penal, membro da Academia 

Paulista de Letras, hoje com 82 anos de idade, ainda atuante na área do direito 

penal (PAULA, DE, 2016, online).  

 

Segundo Paulo José da Costa Junior, este teria convencido o jurista 

Nelson Hungria em estabelecer no Código Penal em 1969 a maioridade penal 

em 16 anos de idade, estabelecendo o critério biopsicológico aos maiores de 

16 e memores de 18 anos de idade, possibilitando a aplicação de pena, desde 

que o menor entendesse ou tivesse possibilidade de entendimento do caráter 

ilícito de sua conduta. Este Código Penal não entrou em vigor, devido às 

críticas da época, voltando a imputabilidade penal a partir dos 18 anos de 

idade, como era anteriormente no Código Penal de 1940, e que vigora até hoje.  

 

Argumenta que a legislação concedeu uma presunção juris et de 

jure, em mero critério biológico, que não admite prova em contrário, 

considerando imaturo e incapaz de saber sobre o caráter ilícito de suas 

condutas, o menor de 18 anos.  
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O autor menciona as regras relacionadas aos menores de idade em 

alguns países, comenta que no direito italiano, país em que o autor leciona: 

 

O menor abaixo de 14 anos de idade é inimputável, e entre os 
quatorze aos dezoito anos, é imputável, desde que tenha 
capacidade de entendimento e de vontade, mas a pena é 
sempre diminuída. Existindo um Juízo Especializado, e um 
direito penal dos menores, aonde a pena privativa de liberdade 
for inferior há três anos, os menores são beneficiados pela 
aplicação do perdão judicial ou da pena pecuniária; pela 
liberdade condicional, ordenada pelo Ministro em qualquer fase 
da sanção penal; pela reabilitação, e outros benefícios 
elencados na legislação (COSTA, JR., 2000, p. 109).  

 

Num estudo de direito comparado, o autor cita uma Lei alemã, 

datada de 1973, que regulamenta as sanções aplicadas a menores infratores, 

entre 14 a 18 anos, estas penas teriam caráter retributivo e fim educativo. Na 

Inglaterra, em estudos realizados, houve o surgimento dos pressupostos da 

maturidade biológica, e constataram a maior precocidade biológica devido ao 

amadurecimento psicológico pelo qual passou o povo, após a grande guerra, 

pelos sofrimentos e angústias causados pela guerra. 

 

Afirma ainda que no Brasil não tivemos guerra, mas acredita que 

chegaríamos a resultados surpreendentes, com o amadurecimento do jovem 

que se faz-se sentir em cada geração que se sucede. E que convive com seus 

alunos de direito, e nos vários anos de experiências com estes, evidencia este 

amadurecimento vertiginoso e progressivo. 

 

Relembra as condições sociais quando da fixação da imputalibidade 

penal aos dezoito anos, isto em 1940, pelo Código Penal vigente, eram 

diferentes das de hoje, e que tudo mudou de forma radical, dando ao jovem de 

hoje acesso aos meios de comunicação de massa, influências poderosas tanto 

da televisão, como da internet, e que os jovens têm conhecimento amplo do 

mundo.  

 

“Ninguém pode negar que o jovem de 16 a 17 anos de 
qualquer meio social, tem hoje amplo conhecimento do mundo 
e condições de discernimento sobre a ilicitude de seus atos” 
(MIRABETE, 1985, p. 215). 
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CONCLUSÃO 

 

Conforme esboçado abastadamente no presente trabalho, a 

maioridade penal hoje é fixada em 18 (dezoito) anos de idade, sendo adotado 

pelo legislador o critério biológico ou etário.  

 

Entretanto, não se pode negar que os direitos e responsabilidades 

das crianças e adolescentes foram alvo de constantes modificações e muitas 

legislações acabaram sendo criadas e aplicadas no Brasil ao longo de sua 

história, até que se chegasse atualmente ao advento do Estatuto da Criança e 

do Adolescente. 

 

Atualmente se encontra em vigor o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, o qual foi promulgado em 1990 (Lei n° 8.069/90) e que consiste 

em normas de legislação especial no qual estão sujeitos os menores de 18 

(dezoito) anos. O ECA tem como pressuposto a concepção da criança e 

adolescente como sujeitos de direitos, dando garantia ampla aos seus direitos 

sociais e pessoais.  

 

Entretanto, o aumento da criminalidade infanto-juvenil vem 

elevando-se até os dias de hoje e cada vez mais recruta maior número de 

menores, faz com que a maioridade penal seja o foco de grandes polêmicas e 

discussões na sociedade, sobretudo no meio jurídico.  
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Em verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente não é tão 

eficiente o quanto deveria ser, existem falhas em seu cumprimento, razão pela 

qual não tem intimidado os menores infratores. Dessa forma, tal como foi 

explanado em capítulo específico, as opiniões públicas se divergem quanto à 

redução ou não da idade penal. 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem como referência 

Constituição Federal de 1988, tem como base a compreensão de que o menor 

é um ser ainda incompleto, portanto naturalmente anti-social na medida em que 

não é instruído ou socializado, como demonstrado no presente arquivo isso já 

não condiz mais com a realidade da sociedade hodierna.  

 

Observa-se o aumento dos crimes hediondos cometidos por 

menores, e as inúmeras vezes que os jovens se tornam reincidentes e sem o 

menor pudor. Ficou mais que límpido que o menor infrator de hoje não é mais 

como o de 77 anos atrás, e através da modernização vem se obtendo cada vez 

mais facilidade de acesso a informações, tendo assim discernimento dos atos 

que comete. 

 

Impõe-se sim uma revisão de todo o sistema que é completamente 

falho. É necessário um ajustamento à realidade social com a consequente 

criação de meios para enfrentar a criminalidade com eficácia para que, assim, 

possamos ter uma sociedade mais justa e com menos violência.  

 

O Brasil precisa se adequar a países desenvolvidos como a Suíça, a 

Inglaterra e os Estados Unidos que já tem em sua legislação leis que aplicam 

sanções a jovens antes dos 18 anos, tendo em vistas que estes países são 

alguns dos mais seguros do mundo. 

 

Enumeram-se como benefícios do implemento da matéria, não só a 

satisfação do sentimento de impunidade da sociedade ante o tratamento dado, 

atualmente, pelo Estado aos menores infratores, os quais, em razão da forma 

da legislação em vigor, têm sido recrutados por organizações criminosas, que 
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sabedores das prerrogativas destes os têm imputado a autoria dos delitos 

cometidos por aqueles. 

 

Mas também cita-se a eventual redução nos índices de 

criminalidade, em razão de que, para estes, os menores sabendo do 

tratamento dado pela legislação brasileira, sentem-se incentivados à prática de 

delitos cada vez mais socialmente reprováveis. 
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