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A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL EM DEBATE 

1. RESUMO 

Este artigo apresenta uma reflexão sobre a redução da maioridade penal, visando 

contribuir no debate dessa temática. É fruto de um Trabalho de Conclusão de 

Curso/Serviço Social, em processo de finalização. Foram pesquisados diferentes 

posicionamentos em relação à temática e analisadas opiniões de profissionais 

especializados no assunto. A partir de uma enquete aplicada a alunos da PUC 

Minas, campus Coração Eucarístico e de sua análise foi possível constatar que 

grande parte dos estudantes entrevistados, não tem conhecimento sobre o Estatuto 

da Criança e do Adolescente ou sobre a existência de um sistema de atendimento 

socioeducativo e, consequentemente, por isso se posicionam a favor da redução da 

maioridade penal. Foi possível perceber que uma maioria considera a punição como 

solução mais eficaz para o enfrentamento da violência. Já os entrevistados 

professores e especialistas, se posicionaram contra a redução da maioridade penal, 

por motivos distintos, que serão expostos a seguir. Trata-se de um assunto muito 

polêmico e que se torna ainda mais confuso pela falta de acesso a informações que 

retratam a realidade dos adolescentes em conflito com a lei.  

2. INTRODUÇÃO 

 Com este trabalho, pretendemos oferecer subsídios para o debate sobre a 

redução da maioridade penal, muito presente nos dias de hoje. Cabe ressaltar, que 

o tema de estudo é tão complexo e atual que se discute a mudança da Constituição 

Federal/88, conhecida como Constituição Cidadã e de todo um estatuto já vigente, 

que enxerga o adolescente como protagonista de direitos, a partir de um discurso 

fomentado por uma mídia que expõe os adolescentes como criminosos de alto risco, 

e que, além disso, saem impunes de seus atos, desconsiderando as medidas 

socioeducativas como forma de responsabilização. 

 Ao colocar a redução da maioridade penal como solução aos problemas de 

violência vivenciados hoje, ou, no momento em que julgamos necessária a aplicação 

de medidas socioeducativas aos adolescentes infratores, assumimos que falhamos 

em diferentes âmbitos, seja nas relações sociais negligenciadas pela família e pela 

escola, ou na ausência e ineficácia do papel do Estado na efetivação de políticas 

públicas. 



 A pesquisa é de grande relevância para toda a sociedade, que alienada pela 

mídia, não compreende o alcance das medidas socioeducativas e acredita que a 

forma punitiva teria maior sucesso na prevenção da criminalidade.  

3. OBJETIVOS 

 O trabalho tem como objetivo entender melhor o atual contexto sobre a 

redução da maioridade penal, possibilitando que diferentes visões sejam estudadas 

e expostas, a fim de que se torne possível um debate mais profundo sobre o tema, 

levando em consideração os impasses do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE, 2012) e o despreparo do sistema prisional na acolhida do 

público adolescente em conflito com a lei. É também objetivo, fomentar a 

participação da sociedade em um debate sobre as verdadeiras consequências da 

redução da maioridade penal, a partir da divulgação mais clara de informações a 

respeito do tema. 

4. METODOLOGIA 

 A pesquisa foi realizada com a abordagem quanti-qualitativa, nos 

possibilitando entender diferentes perspectivas e visões sobre a redução da 

maioridade penal. 

 Realizamos uma pesquisa exploratória, fazendo além do levantamento 

bibliográfico, entrevistas com pessoas estudiosas do assunto e que puderam nos 

auxiliar no entendimento das questões levantadas inicialmente.  

 Desse modo, coletamos dados objetivos, mas também, subjetivos da pessoa 

em relação ao seu posicionamento sobre a redução da maioridade penal. Para o 

tratamento de dados, utilizamos a análise fenomenológica. Nosso universo de 

pessoas que foram entrevistadas incluiu aqueles que trabalham ou estão em contato 

com adolescentes infratores, pessoas envolvidas no debate sobre a redução da 

maioridade penal e membros da sociedade que representam diversas opiniões 

sobre o tema, escolhidos de forma aleatória.  

 Para complementar nossa pesquisa, utilizamos a técnica de enquete que 

serviu como base de dados quantitativa, no qual exploramos a posição dos alunos 

da PUC Minas em relação à redução da maioridade penal. 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Breve trajetória dos direitos das crianças e adolescentes  

 Para entender como chegamos às políticas sociais voltadas para crianças e 

adolescentes que se encontram em conflito com a lei, foi necessário fazer um 



pequeno recorte para enxergarmos como estes eram vistos anteriormente e qual foi 

o caminho que nos trouxe até aqui. Faremos isso a partir do século XX, quando se 

inicia um processo de identificação da criança como um ser humano especial, de 

características específicas e direitos próprios. 

 Em 1924 a Liga das Nações se reúne em Genebra e elabora a Declaração 

dos Direitos da Criança, apresentando de forma ampla alguns princípios como: o 

direito de se desenvolver de maneira normal, material e espiritualmente; a 

necessidade de cuidar dos que tem fome, abrigar e proteger os abandonados e 

também de proteger contra todo o tipo de exploração.  

 Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos se preocupa com o 

bem estar do cidadão e em 1950, o UNICEF foca seu olhar, especialmente, nas 

crianças e em suas famílias com uma visão de programas de longo alcance. Em 

1959, a ONU proclama a Declaração Universal dos Direitos da Criança introduzindo 

na história o conceito de criança como prioridade absoluta e sujeito de direitos. 

 No ano de 1985 foi acordado no sexto Congresso das Nações Unidas sobre a 

Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes, que era necessário a 

elaboração de regras mínimas sobre a justiça e a proteção dos jovens infratores 

para que servissem como modelo aos demais Estados. São elaboradas as Regras 

Mínimas de Beijing – princípios básicos para a proteção dos Direitos Fundamentais 

dos Adolescentes Autores de Ato Infracional, que são vistas como objetivos mínimos 

da política relativa à Justiça de menores. Essas regras instruem os Estados 

Membros no sentido de mudarem a legislação de seu país para se adequarem a 

este novo modelo.  

 No Brasil, a assistência a crianças e adolescentes ficava por conta das Igrejas 

e Santas Casas de misericórdia e os "delinquentes" juvenis eram tratados de acordo 

com o código penal de 1890 com muita repressão e sem a mentalidade educativa ou 

de prevenção. Poderiam responder processos criminais, crianças a partir dos 9 anos 

de idade, sendo então tratadas como adultos. 

 O código de menores traz avanços à mentalidade brasileira sobre 

necessidade de proteção aos menores e marca um maior envolvimento do Estado 

com este público, principalmente, os considerados abandonados e "delinquentes". 

Proíbe o trabalho infantil e estabelece em lei que menores de 14 anos não poderiam 

de forma alguma responder a processos criminais e os menores entre 14 e 18 anos 

deveriam ser submetidos a uma justiça especial, sendo vetada a prisão comum.  



 No governo de Getúlio Vargas (entre 1940 a 1943) são criadas várias 

entidades de atenção à criança e ao adolescente, a maioria vinculada à figura da 

primeira dama, com projetos educacionais e de geração de renda. Em relação aos 

jovens infratores é criado o Serviço de Assistência ao Menor (SAM) de orientação 

correcional repressiva que usavam de internatos como casas de correção e 

reformatórios. Na ditadura, o SAM passa a ser visto como universidade do crime e é 

aprovada a lei 4513/64 da Política Nacional do Bem-Estar do Menor e 

posteriormente, em 1979, entra em vigor um novo código de menores. 

 Surgem a FUNABEM – Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor e a 

FEBEM- Fundação Estadual do Bem-estar do menor que "propunham a uma política 

de atendimento diversa daquelas práticas correcional-repressivas do SAM; no 

entanto, a FUNABEM acabou sucumbindo a elas”. (COSTA, 1993. p.5). 

 A partir da década de 80, a sociedade se mostra mais envolvida com a causa 

dos direitos humanos, criticando o modelo perverso de tratamento dos jovens e 

lutando contra o código de menores. O movimento propunha uma abordagem 

inovadora quanto ao atendimento destes adolescentes e a partir de reflexões, 

debates, conferências e congressos conseguiram incluir na CF/1988 os artigos 227 

e 228. 

 Esses artigos inovaram a visão de criança e adolescente colocando-os como 

prioridade e, além disso, inimputáveis antes dos 18 anos. Posteriormente foi 

aprovada a lei 8.069 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990, que 

sendo uma das leis mais avançadas em relação ao atendimento, promoção e defesa 

dos direitos da criança e o adolescente, muda a forma de se punir autores de atos 

infracionais, prevendo seis medidas socioeducativas, dentre elas: advertência, 

reparação ao dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, 

semiliberdade e internação.  

 O ECA estabelece diretrizes de funcionamento, porém fica visível a 

necessidade de um outro documento que lide com as questões da execução das 

medidas socioeducativas. Em 2012 é aprovada a lei 12.594 - Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE), que regula questões de funcionamento das 

instituições e coloca o adolescente como responsável por sua medida, enxergando-o 

de forma integral dentro de suas individualidades e especificidades.  

 

 



5.2 O adolescente e o ato infracional 

 Para que fique mais claro o processo em que os adolescentes que cometem 

atos infracionais são hoje sujeitados, descrevemos abaixo os tipos de medidas 

socioeducativas que estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

(1990), podem ser aplicadas ao mesmo: - Advertência: consiste em admoestação 

verbal; Obrigação de reparar o dano: em atos infracionais com danos patrimoniais, 

o adolescente poderá ser ordenado a restituir o bem, ressarcir a vítima ou 

compensá-la de alguma outra forma; - Prestação de serviços à comunidade: 

realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a seis 

meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos 

congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. 

(ECA,1990);  Liberdade assistida: A medida deve acontecer de forma a promover, 

socialmente, o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, 

se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social; 

deve ser supervisionada a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente; 

orientar o adolescente no sentido de sua profissionalização e de sua inserção no 

mercado de trabalho; Semiliberdade: o adolescente residirá no centro 

socioeducativo, entretanto poderá exercer atividades externas para sua 

escolarização e profissionalização; Medida de internação: medida privativa da 

liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento (ECA, 1990). 

 Donizeti (2006) considera que é preciso manter como pano de fundo a 

execução das medidas socioeducativas, a finalidade de se resgatar a dignidade aos 

adolescentes, buscando agir na facilitação ao retorno do convívio social. Este autor 

ainda pontua a necessidade de se afastar o conceito de inimputabilidade ao conceito 

de impunidade e, reforça que o ECA prevê ampla responsabilização ao adolescente 

autor de ato infracional.  

Donizeti (2006) argumenta também que o ECA possibilita o pleno 

conhecimento da atribuição do ato infracional que se imputa ao adolescente, a 

igualdade de tratamento na relação processual, a defesa técnica, a assistência 

judiciária, o direito de ser ouvida pessoalmente pela autoridade competente, o direito 

de ter a presença do responsável em qualquer fase do procedimento, a devida 

motivação da sentença impositiva e medida socioeducativa, com a respectiva 

individualização e a partir do SINASE, a construção de um plano individualizado de 



atendimento, traçado por profissionais das mais diversas áreas, sempre tendo em 

conta a peculiar condição do adolescente. 

 Volpi (2011) advoga sobre a incompetência dos órgãos do Estado em relação 

à implementação das medidas socioeducativas e da falta de respeito às normas 

legais em relação à execução das mesmas. Ele discute a forma preconceituosa 

como alguns profissionais que atuam na área tratam o assunto, contribuindo para a 

descaracterização do ato infracional e negligenciando direitos destes adolescentes. 

5.3 A redução da maioridade penal: questões públicas 

 Na última década tem sido notada uma elevação no sentimento de 

insegurança e aumento da violência urbana, o que tem desencadeado uma 

discussão mais frequente sobre a necessidade de redução da maioridade penal. 

 Na Câmara dos Deputados e no Senado, a proposta da redução da 

maioridade penal já ganha eco e é defendida de forma veemente por alguns 

parlamentares, que propõem a mudança do artigo 228 da CF/88 e a PEC 33, na 

qual estabelece que crimes mais graves como homicídio, sequestro ou estupro, o 

adolescente deveria responder criminalmente, ficando sujeito as penas hoje 

aplicadas aos adultos, independente de sua idade. 

 Para complementação da pesquisa, foram entrevistados 4 profissionais 

estudiosos do tema, que se posicionam contra a redução da maioridade penal. 

Estes, apresentam reflexões sobre as consequências dessa ação, caso as PEC`s 

fossem aprovadas. 

 Foi demonstrada grande descrença em relação ao atual sistema prisional do 

Brasil e pontuado que o sentimento de impunidade que população vivencia hoje é 

originado pela morosidade da justiça em concluir processos.  

 Os especialistas, Robson Sávio (filósofo e cientista social), Luís Sapori 

(Sociólogo) e Andrea Braz (Assistente Social do Judiciário) analisam que o 

encarceramento se torna ineficiente quando não se resolve os problemas que dão 

origem aos fatores geradores da própria violência, ainda mais quando inseridos em 

prisões que funcionam como fábricas de marginalizados, violentos e perigosos. Com 

o atual sistema prisional, a chance de reinserção se torna mínima. Eles argumentam 

que mais importante que a severidade da lei é a certeza de sua aplicação e que o 

problema do crime no Brasil está mais relacionado a uma policia corrupta, que 

pouco investiga e ao judiciário lento, moroso e desigual no processamento de um 



sistema prisional superlotado, que não oferece condições dignas a custodia do 

preso. 

5.3 A mídia e a redução da maioridade penal 

 O artigo “Mídia e Política: a construção da agenda nas propostas de redução 

da maioridade penal na Câmara dos Deputados” (2009) coloca em questão como a 

mídia é capaz de direcionar debates, induzindo algumas reflexões acerca de 

determinados assuntos. O artigo aponta que o debate sobre a redução da 

maioridade penal proposto pelos meios de comunicação se apoia, principalmente, 

em uma suposta noção de impunidade dos infratores, como se à eles nada 

acontecesse ao cometerem atos infracionais e divulga o discurso de alguns 

deputados de que o ECA (1990) seria muito liberal em relação à punição do autor de 

ato infracional e ao mesmo tempo, que o mesmo se concentra na garantia de 

direitos deste público sem colocar em questão quais seriam seus deveres. 

 É possível compreender através do artigo citado, que grandes crimes 

cometidos em parceria de menores de idade são aproveitados para firmar uma 

opinião a favor da redução da maioridade penal e a partir daí são propostas 

emendas constitucionais para mudar a Constituição vigente, seja essa proposta de 

diminuição da maioridade penal para 14, 16 ou específica para determinados crimes. 

 É visível que os debates fomentados pela mídia a partir da exposição de 

crimes absurdos para a percepção da sociedade, contribuem para que estas 

questões entrem para a agenda do governo, mas para que cheguem até ela, são 

excluídos de veiculação aqueles de opinião contrária ao tema. 

 São argumentos utilizados pela mídia de que se esses jovens que são 

capazes de cometerem tais atrocidades, deveriam então ser capazes de responder 

por estas. É exposta também a condição de voto, já que se a um adolescente de 16 

anos é permitido votar, seria este obviamente capaz de discernir o certo do errado, o 

moral do imoral e, portanto, capaz de entender o caráter delituoso de seus atos. 

Desse discurso publicado, são excluídas maiores informações a respeito das 

medidas socioeducativas e argumentos contra a redução da maioridade penal. 

 Apesar da mídia veicular incisivamente os crimes cometidos por 

adolescentes, os especialistas entrevistados garantem que estatisticamente o 

percentual de adolescentes que participam do crime é pequeno e que os crimes 

cometidos são de menor poder ofensivo, mas que infelizmente, a mídia consegue 



manipular dados criando um quadro em que adolescentes são altamente perigosos 

e que não recebem a devida punição. 

6. RESULTADOS 

 Em busca de compreender melhor o contexto em que estamos inseridas e a 

opinião dos alunos da PUC Minas foi aplicada uma enquete na qual se perguntava a 

posição em relação à redução da maioridade penal e os principais motivos que 

apoiariam essa posição. Foram entrevistados 165 alunos, de mais de 10 cursos 

diferentes e constatado que 70% dos entrevistados são a favor a redução da 

maioridade penal. As opções mais marcadas para justificação da resposta foram: a) 

Adolescentes com 16 anos já são responsáveis pelos seus atos e devem responder 

como adultos e b) A punição para crimes graves cometidos por adolescentes hoje, 

não é suficiente. Estas opções são caracterizadas por um discurso amplamente 

divulgado pela mídia e provam mais uma vez, que a população não contempla 

qualquer tipo de informação sobre o sistema socioeducativo. 

 Para o aprofundamento sobre as questões da redução da maioridade penal, 

foram entrevistados 4 profissionais especialistas na área. As entrevistas foram 

realizadas nos meses de abril e maio de 2014. Estes se posicionaram a favor de um 

tratamento diferenciado aos adolescentes infratores e foi pontuado que é 

extremamente valioso o ECA trazer em seu regulamento medidas socioeducativas a 

serem aplicadas aos adolescentes, buscando sua responsabilização no caso de atos 

infracionais. Entretanto, compreendem que sem a aplicação de todo o arcabouço do 

ECA, das políticas públicas unidas à atuação familiar, não é possível fazer uma 

análise verdadeira do alcance das medidas socioeducativas e de sua 

responsabilização, e por estes motivos, ainda seria precoce pensar na redução da 

maioridade penal.  

 Além de considerarem que o ECA e o SINASE não estão sendo cumpridos 

em sua totalidade, os entrevistados pontuam alguns limites do atual funcionamento 

do sistema socioeducativo, tais como, a demora entre a aplicação da medida e o 

início de seu cumprimento,  permitindo  que os adolescentes continuem atuando ao 

invés de se responsabilizarem de imediato pelo ato cometido e ter chances de se 

interromper o envolvimento, desestimulando assim, o adolescente a praticar um 

novo crime.  

 É também visível o despreparo dos municípios e técnicos no atendimento 

deste público. Por não acreditarem no próprio serviço e no potencial da medida 



socioeducativa de meio aberto como caminho de interrupção do envolvimento com a 

criminalidade, o profissional faz um trabalho pouco eficiente, sem se preocupar com 

o acompanhamento da família, da escola e com a reinserção do adolescente, 

oferecendo novos projetos, tratamentos e cursos que sejam de seu interesse.  

 Sobre as medidas em meio fechado os entrevistado pontuam, primeiramente, 

o despreparo estrutural dos centros de internação e de semiliberdade, que são 

espelhados nos presídios. Outra questão que prejudica a efetividade das medidas 

socioeducativas é o despreparo e a deficiência na capacitação dos agentes de 

segurança e da própria polícia.  

Apesar de todas essas limitações, o sistema socioeducativo ainda é 

considerado como um grande avanço no tratamento de adolescentes infratores. 

Entretanto, para se combater de fato a criminalidade, ainda é necessário que se 

façam investimentos em outras áreas. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O trabalho desenvolvido nos ajudou a elucidar questões sobre a redução da 

maioridade penal e sobre a criminalidade no Brasil. Percebemos, a partir das 

enquetes aplicadas e da análise do discurso midiático acerca destas questões, que 

vivemos em uma sociedade marcada, fortemente, pela ideologia punitiva e de 

caráter individualista, que pensa em resultados imediatos para problemas pessoais.  

Neste caso específico, são jovens que enxergam a segregação (a prisão) como a 

melhor resposta aos problemas sociais enfrentados e para a falta de segurança 

vivida, mas também é possível fazer uma analogia aos recentes “rolezinhos”, em 

que foram tomadas medidas para a proibição da entrada de jovens de classe baixa 

dentro dos shoppings. Em ambos os casos, não são pensadas soluções aos 

problemas trazidos pela desigualdade social, mas impostas ações imediatistas de 

segregação, que não buscam a resolução do problema. 

 Foi percebido também desconhecimento do conteúdo do ECA, com a ideia de 

que ele existe para “proteger bandido” e, juntamente com este fato, um total 

desconhecimento da existência de um sistema socioeducativo. Acreditamos que o 

posicionamento a favor da redução da maioridade penal é, em grande escala, 

resultado de uma manipulação dos meios de comunicação, que não se preocupam 

em veicular a verdade, mas apresenta em seus jornais dados que “agradam” a 

demanda de uma classe média aristocrata. A mídia é responsável pela propaganda 

da violência, focada especialmente em adolescentes negros de classe baixa que 



cometem crimes violentos, entretanto, é válido ressaltar, que não se passa de uma 

minoria e que para estes adolescentes, existe a punição prevista pelo ECA. 

 Esta discussão vai além do princípio de proporcionalidade pelo ECA, para a 

aplicação de uma medida socioeducativa aos adolescentes infratores. O argumento 

usado pelos apoiadores da redução da maioridade penal para menosprezar as 

medidas socioeducativas de que o tempo “preso” não é suficiente, reflete, além do 

desconhecimento, a incapacidade da sociedade em buscar soluções aos 

verdadeiros problemas sociais vividos.  

 Identificamos que o discurso para a redução da maioridade penal atropela a 

necessidade de se pensar outras ações por parte do Estado, como o investimento 

no acompanhamento familiar desde o nascimento, a ampliação das vagas para 

escola integral, a busca por uma diminuição da concentração de renda, a 

necessidade de políticas públicas ampliadas, a melhoria da qualidade de vida, o 

combate ao envolvimento com drogas e propostas de tratamento efetivas e a busca 

por uma sociedade em que a cidadania seja garantida para todos. 
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