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1. RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo discorrer sobre a redução da maioridade 

penal, tendo em vista a violência que tem assolado o Brasil, sendo que muitas 

infrações penais têm sido praticadas por menores. No Brasil a imputabilidade penal 

é fixada aos 18 anos, conforme os artigos 228 da Constituição Federal de 1988, o 

artigo 27 do Código Penal Brasileiro de 1940 e o artigo 104 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente - Lei 8069/90. Para melhor entendimento acerca do tema tratado, 

busca-se fazer uma abordagem histórica nos diplomas anteriormente existentes no 

país. Em seguida, realiza-se um estudo sobre o artigo 228 da Constituição Federal 

de 1988, uma vez que existem divergências se o mesmo é considerado cláusula 

pétrea, insuscetível de emenda constitucional. Logo após, detalha as medidas 

socioeducativas. Adiante,  as principais correntes, bem os adeptos e os contrário à 

redução. O trabalho visa, ainda, discorrer acerca dos principais posicionamentos 

acerca da redução da maioridade penal, tendo em vista a controvérsia existente. Ao 

final, constata que antes de haver a redução da imputabilidade penal, seria 

necessária a implantação de políticas públicas que tornem efetivos os direitos 

estabelecidos aos menores pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 

2. INTRODUÇÃO 

O atual cenário Brasileiro apresenta uma sociedade amedrontada e 

assustada, que clama por segurança, em virtude da crescente criminalidade e da 

onda de violência. A população se vê prisioneira em suas próprias residências, com 

a sensação de total impunidade, principalmente ao que tange o menor infrator. 

Surge, então, a proposta de redução da maioridade penal, como a solução para 

resolver os problemas da violência no país. Assim, perante as notícias de que 

crimes cruéis são praticados por menores, tendem a acreditar, sem debates e sem 

pensar nas consequências, terem encontrado a saída mágica. 

O presente trabalho visa reunir informações necessárias para que se discuta 

sobre o este impasse da sociedade, possibilitando que se conclua qual a melhor 

solução para a questão da redução da maioridade penal. Discorre ainda sobre a 

inconstitucionalidade da medida.  

A justificativa para a produção deste trabalho condiz com a atenção que o 

assunto vem tomando dos diversos segmentos da sociedade brasileira, tornando-se 

um tema em evidência e atual e levantando questionamentos. O tema foi escolhido 



em razão da grande polêmica que surge perante acontecimentos recentes e de 

grande violência envolvendo crianças e adolescentes. Atualmente, as discussões 

acerca da redução da idade penal estão crescendo significativamente, com um 

elevado número de participações de juristas e dos formadores de opiniões através 

da mídia, bem como de políticos. 

Assim, discutirá a necessidade ou não da alteração da maioridade penal 

brasileira, apontando os argumentos propostos por doutrinadores, juristas e 

estudiosos do assunto, em cada uma das principais correntes.  

3. OBJETIVOS 

Objetiva analisar a legalidade e a funcionalidade da diminuição da idade penal, 

bem como o posicionamento atual da jurisprudência e da doutrina acerca do assunto. 

Ou seja, discorrer sobre fatos importantes para o entendimento da maioridade penal, 

elencando as consequências da redução da maioridade penal. 

4. METODOLOGIA 

A metodologia empreendida baseia-se em pesquisas documental e 

bibliográfica. Na primeira, pesquisa documental jurídica: doutrina, legislação e 

jurisprudência. Na segunda, pesquisa bibliográfica: bibliografia tornada pública em 

relação ao tema de estudo. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A atual Constituição Federal, promulgada em 1988, antecipando-se à 

Convenção das Nações Unidas do Direito da Criança, incorporou ao ordenamento 

jurídico nacional, em sede de norma constitucional, os princípios fundantes da 

Doutrina da Proteção Integral, expressos especialmente em seus artigos 227 e 228. 

A Constituição Federal, conforme se depreende do parágrafo 2o do artigo 5o, 

resguarda o caráter materialmente aberto dos direitos fundamentais, uma vez que 

permite localizar tais direitos em todo o seu texto, e não só́ nos elencados no 

catálogo que apresenta (Título II). Além disso, autoriza o reconhecimento de outros 

direitos fundamentais, não encontrados no texto constitucional (direitos 

materialmente fundamentais), desde que decorram do regime e dos princípios por 

ela adotados, bem como de tratados internacionais dos quais o Brasil seja parte. 

Ressalta-se que o rol de direitos fundamentais elencados na Constituição não é 

exaustivo, permitindo a localização de outros. 



Registra os princípios fundamentais nos artigos 1o a 4o, no seu Título I. Além 

disso, pelo que contém o seu preâmbulo, é permitido verificar quais são os princípios 

explícitos, isto é, expressos na Lei Magna, que são tidos como fundamentais para a 

caracterização do núcleo essencial (imodificável, pode-se dizer) da Constituição. 

Além dos fundamentais, outros princípios ou decorrentes daqueles, que funcionam 

como explicitação dos indicados como fundamentais, emergem de distintos locais da 

Constituição e também integram o núcleo essencial. 

Aliás, tal princípio, juntamente com o princípio estabelecido no artigo 228 da 

Constituição Federal, que por ora é a reprodução do artigo 27 do Código Penal, 

constituem, especialmente, os princípios fundantes da Doutrina da Proteção Integral. 

Neste dispositivo estão lançados os fundamentos do chamado Sistema 

Primário de Garantias, estabelecendo as diretrizes para uma Política Pública que 

priorize crianças e adolescentes, reconhecidos em sua peculiar condição de pessoa 

em desenvolvimento. 

Após a promulgação havia necessidade de uma nova lei para a infância, 

sendo curta a vigência do Código de 1979 em vista de sua índole repressiva e 

contrária aos princípios da Magna Carta. Em 1990 foi promulgado o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei n. 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. É baseado na Convenção das Nações Unidas Sobre 

Direitos da Criança de 1989 e em vigor até a atualidade, sendo considerado a lei 

mais moderna no mundo e copiado por vários países da América Latina. 

Hoje existe a garantia dos menores, efetuada pelo Conselho Tutelar, 

conforme o artigo 131 do ECA. Consiste em órgão permanente e autônomo, não 

jurisdicional, designado pela sociedade para cuidar do cumprimento dos direitos da 

criança e do adolescente, que irá apurar, investigar e eventualmente punir o menor, 

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

possibilidade de remissão (instituto da lei 9.099/95) e de transação penal, 

negociando ou aplicando a medida sócio-educativa. 

De acordo com a Convenção Sobre os Direitos da Criança da Organização 

das Nações Unidas (ONU), em seu artigo 1o, “criança é todo ser humano com 

menos de 18 anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à 

criança, a maioridade seja alcançada antes.” (ONU, 1989). 



A inimputabilidade penal dos menores de idade, que é a regra estabelecida 

tanto no artigo 228 da CF/88, quanto no artigo 104 do ECA/90, permite assim, 

tratamentos diferenciados, pois prevê a legislação específica, de um lado, medidas 

de proteção à criança, que implicam um tratamento através de sua própria família ou 

na comunidade, sem privação de liberdade e, de outro, um tratamento mais rigoroso 

ao adolescente, com aplicação de medidas sócio-educativas, que podem implicar 

em privação de liberdade. 

O ECA estabeleceu um tratamento diferenciado para os adolescentes 

infratores, procurando garantir o seu pleno desenvolvimento; sendo assim a partir do 

entendimento por parte do Estado, que as crianças e os adolescentes são seres em 

desenvolvimento e mereciam uma proteção integral por parte do Estado, concluiu 

que deveria lhes ser assegurados as facilidades e oportunidades, para que possam 

se desenvolver, tanto físico, quanto mentalmente. Preconiza que ao retirar o 

adolescente infrator do convívio social, é dever do Estado propiciar-lhes meios para 

que estes possam ser reinseridos na sociedade, entendendo que medidas 

socioeducativas, seriam mais eficientes, do que simplesmente colocar os  jovens na 

cadeia, simplesmente privando-os da liberdade. Sendo assim, visa, antes da 

punição do jovem infrator, a tentativa de regeneração de seu caráter, afim de que o 

mesmo possa voltar ao convívio social. Assim, preconiza a aplicação de medidas 

socioeducativas, ao invés da simples prisão do adolescente infrator. Tal fato leva em 

conta a personalidade ainda em formação da criança e do adolescente, e por 

conseqüência entende ser mais fácil e proveitoso tentar ressocializar o jovem infrator 

a fim de garantir assim a sua retomada da vida social. Veio para reconhecer as 

crianças e adolescentes, como sujeitos de direito, punir o abuso do pátrio poder e 

estabelecer uma série de medidas a serem aplicadas ao adolescente infrator. 

No atual cenário de violência do Brasil, com a divulgação de crime hediondos 

envolvendo menores, a sociedade clama por justiça. Entretanto, em uma atitude 

desesperada e urgente, os legisladores insistem que solução está em alterar a 

maioridade penal. Uns defendem que deve ser diminuída para quatorze anos, porém 

a tese que se destaca, defende que deve ser para dezesseis anos. Contudo, grande 

parte dos estudiosos, ampara que a maioridade penal deve ser mantida. 

Para os adeptos a redução, o menor é capaz de entender seus atos e arcar 

com as consequências, pois há que se considerar a evolução da sociedade, da 



educação, dos meios de comunicação e da velocidade com que as informações 

chegam aos jovens.  

A maioridade penal fixada legalmente foi definida puramente como um critério 

biológico. Os artigos que a estabelece, quais sejam o 228 e 27, respectivamente da 

Constituição Federal e do Código Penal, gozam de presunção legal. Assim entendeu 

o legislador ao elaborar os citados artigos, que o menor de 18 anos não sabia o que 

estaria fazendo ao praticar qualquer ato criminoso, uma vez que lhe faltava à 

capacidade plena e o entendimento de saber diferenciar e definir o certo do errado. 

Em meio às tecnologias, são tantos os canais de comunicação que torna-se 

impossível manter-se alheio aos acontecimentos, não há espaço para ingenuidades, 

ainda mais no que diz respeito aos adolescentes. Logo, o jovem precisa ser 

encarado como um indivíduo com plena capacidade de discernimento, capaz de 

compreender as consequências de seus atos,  devendo ser submetido às sanções 

de ordem penal. 

Acreditam na impunidade dos autores dos atos infracionais e posteriormente 

a má condição do ECA em sancionar os infratores. Alegam ainda que o menor não 

possui temor das medidas socioeducativas, as quais são as alternativas de punição 

previstas no ECA. Para os defensores da redução, as medida socioeducativas e o 

tratamento brando do ECA impostos ao menor infrator, não tem sido suficiente para 

intimidar a prática de novas condutas criminosas. 

O ECA é claro quando se refere que as medidas socioeducativas deveriam 

ser implantadas para recuperar o jovem que praticou ato infracional e resgatá-lo 

recuperado ao seio da sociedade. Entretanto, na maioria dos casos, o que se 

verifica é que o menor não recebeu nenhum tipo de auxílio ou acompanhamento, ao 

contrário, teve mais contato com o universo do crime além de aguçado seu lado 

criminal, voltando reincidir na prática infracional. 

Logo, não existe confiabilidade no ECA, em virtude não lograr êxito pelo bem 

estar da criança e do adolescente. Por ser benevolente, não intimida os jovens 

infratores. Neste sentido, como forma de ajustamento à realidade social e de criar 

novos meios para enfrentar a criminalidade com rapidez e eficácia, impõe-se seja 

considerada imputável a pessoa que atinja 16 anos de idade. Ademais, o menor 

utilizada da sua condição para cometer crimes, visto que está protegido por leis.  

Discorrem também sobre a capacidade eleitoral e civil atribuída ao menor de 

18 e maior de 16 anos. Esses indivíduos possuem legitimidade para votar, constituir 



família, ter responsabilidade da mantença de um lar e educação e criação de um 

filho, e ser proprietário e gerente de uma empresa. A Constituição Federal distingue 

maioridade penal da eleitoral, pois de um lado considera o menor de 18 e maior de 

16 anos inimputável conforme o seu artigo 228, por outro, o permite exercer o direito 

de voto, distinguindo. Desta forma, impõe-se uma revisão do preceito constitucional 

atinente à maioridade penal, argumentando-se que quem tem maturidade para votar, 

trabalhar, mesmo que como aprendiz, constituir família, gerenciar ou possuir uma 

empresa, matar, roubar, traficar, estuprar, deveria, também, responder por seus atos 

infracionais de forma mais severa. 

A corrente contrária à redução possui um rol mais vasto de argumentos. A 

principio, alegam ser a imputabilidade uma cláusula pétrea, portanto, imutável. 

Defendem que o artigo 27 do Código Penal é abarcado pela Constituição Federal no 

seu artigo 228, bem como o artigo 104 do ECA. Ambos fixam a idade de 18 anos 

como limite para a imputabilidade ao menor. O artigo 228 é entendido como um 

direito e garantia fundamental, logo, é considerado cláusula pétrea, não se admitindo 

emendas que busquem abolir tais direitos e garantias individuais, de acordo com o 

que dispõe o artigo 60, parágrafo 4o, inciso IV da Constituição Federal.  

Argumentam que diminuir o limite da idade penal fará com que se recrute 

adolescentes mais jovens. A atitude não será empecilho ou obstáculo para o 

contínuo crescimento da violência. Pelo contrário, ela aumentará até certo momento 

em que alguém proporia uma nova redução. E, assim, em pouco tempo, haverá a 

hipótese de crianças cumprirem pena. 

Por este caminho, os jovens entre 16 e 18 anos seriam incluídos no precário 

sistema penitenciário brasileiro.  Essa medida visa intimidar o indivíduo, entretanto, 

não cumpre com sua função, uma vez que não se mostra como punição suficiente 

para coibir os adultos. Ademais, crianças e adolescentes ainda estão em formação 

de caráter, sendo facilmente influenciados, o que em nada é positivo para a 

resolução do problema, visto que o ambiente do presídio é inadequado às suas 

necessidades e incapaz de beneficiar o menor, dificultando, se não impossibilitando, 

que o infrator seja ressocializado. 

E acrescentam afirmando que o menor de 18 anos não dispõe de consciência 

plena de seus atos. Sob todos os prismas, não ha dúvidas que um adolescente não 

possui maturidade completa para determinar-se defronte o caráter ilícito de um crime 

e, por este motivo, não deve ser comparado a um adulto criminoso. Sua 



personalidade ainda está em construção, possuindo um senso parcial de 

entendimento, logo se encontra em condição desigual se comparado a um adulto. 

Contrapõem os que dizem ser o ECA ineficaz, uma vez que acreditam que o 

menor infrator não fica ileso, visto que as medidas socioeducativas não deixam de 

ter esse caráter, entretanto, a punição é de acordo com a condição do sujeito. A 

sensação de impunidade é sentida de forma equivocada, diante da ignorância e do 

não conhecimento das regras pertinentes aplicadas aos jovens infratores. O ECA, ao 

fruir a Teoria da Proteção Integral, vê a criança e o adolescente como indivíduos em 

condição peculiar de desenvolvimento, oferecendo, assim, proteção diferenciada, 

especializada e de modo integral. Não possui a intenção de cultivar a impunidade de 

jovens infratores, visto que possui diversas medidas que quando aplicadas 

corretamente equivalem a penas aplicadas aos infratores adultos. A falha não está 

na medida, mas no processo de execução.   

Ademais, a redução afrontará os compromissos internacionais firmados pelo 

Brasil. E, com maior destaque, sugerem que o estado de calamidade e violência em 

que se encontra o país nasce no cerne social. Quem está em situação irregular não 

é a criança ou o adolescente, mas o Estado, uma vez que não cumpre suas políticas 

sociais básicas. É obrigação do Estado, do Poder Público, da família e da sociedade 

garantir os direitos fundamentais das crianças e adolescentes, quais sejam 

educação, saúde, moradia, dignidade, expectativa de vida. Precisa-se não de uma 

política puramente legal, mas sim de uma política social efetiva, um elevado 

investimento por parte do governo em educação, saúde e meios que gerem 

oportunidades aos jovens, para que se não se sintam tentados ou estimulados a 

entrarem para o mundo do crime. Mudar uma lei com o rebaixamento da idade penal 

somente trará resultado a curto prazo e servirá para cobrir as falhas ao acesso dos 

menores aos seus direitos fundamentais e a situação irregular do Estado que não 

cumpre com suas políticas sociais básicas. 

6. RESULTADOS 

 Doutrinadores e juristas possuem uma gama maior de argumentos contrários 

a redução. Em atual debate na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), 

acerca da maioridade penal, prevaleceu posição contrária à possibilidade de 

imputabilidade de menores de 18 anos. Defenderam como alternativas educação em 



tempo integral e endurecimento de medidas socioeducativas, já estabelecidas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente. (FRANCO, 2013) 

Em relação ao posicionamento da população brasileira quanto a esse 

importante tema, de acordo com pesquisa do Instituto Datafolha realizada em Abril 

de 2013 na cidade de São Paulo, 93% dos paulistanos, dentre os 600 entrevistados, 

votariam a favor da diminuição da maioridade penal de dezoito para dezesseis anos 

se houvesse uma consulta. E ainda, 6% votaria contra, enquanto 1% dos 

entrevistados não soube responder. 

 
 

 Ainda de acordo com a pesquisa da Datafolha, quanto a idade mínima para a 

prisão, para 45% dos entrevistados, esta deveria ficar entre 16 e 17 anos. Por sua 

vez, 35% acreditam que a idade seria de 13 a 15 anos, enquanto 9% indicam a 

idade de 12 anos ou menos. Por fim, para 7% dos entrevistados, a idade deveria ser 

entre 18 e 21 anos, e 4% não souberam responder. 
 

 
 

 No entanto, mesmo com os resultados a favor da maioridade penal, é 

necessário atentar aos dados obtidos pela ONU na Pesquisa de Tendências do 

Crime, realizada a cada quatro anos pelo órgão, que revela que das 57 legislações 

analisadas, apenas 17% dos países adotam idade menor de 18 anos como idade 
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penal, sendo que a maioria destes países possuem médio ou baixo Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). Ademais, com base na pesquisa em 55 países, a 

ONU chegou à conclusão de que, em média, os jovens representam 11,6% do total 

de infratores. No entanto, o Brasil aponta um índice de 10%, estando abaixo da 

média obtida, deixando claro que a redução da maioridade penal pode não ser a 

melhor saída. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme o presente estudo, a maioridade penal é fixada em 18  anos, 

portanto, o legislador adotou o critério biológico para sua aferição. Entretanto, 

verificou-se que nem sempre foi assim, muitas legislações foram criadas e aplicadas 

no Brasil ao longo de sua história. 

Atualmente, está em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente, normas de 

legislação penal sobre as quais estão sujeitos os menores de 18 anos. O diploma 

constitui a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, dando garantia ampla 

aos seus direitos pessoais e sociais. 

Inócua e equivocada é a redução da maioridade penal. A alteração do 

dispositivo legal isoladamente não freará o aumento da criminalidade. 

Primeiramente, imputabilidade não é sinônimo de impunidade. O menor 

infrator é punido com medidas socioeducativas previstas no ECA, que condizem 

com a fase etária que se encontra, momento em que há a formação de caráter.  

Essas medidas têm natureza e finalidade diferentes das penas previstas no Código 

Penal, que são destinadas a infratores maiores de 18 anos, visto que pretendia-se 

garantir a manutenção do vínculo familiar associada ao caráter pedagógico de cada 

uma. Ademais, o menor encontra-se em fase de socialização ou instrução, devendo 

ser submetido a medidas socioeducativas e não ser inserido em um sistema 

penitenciário desumano. 

Redundante, porém oportuno, é falar que a simples redução da maioridade 

penal não irá resolver o problema da violência, nem de imediato e, muito menos, em 

longo prazo. E, se por ventura viesse a ser aprovada, apenas a escola do crime teria 

que recrutar adolescentes com menor idade ainda, causando e aumentando, de 

forma ainda mais prematura o problema social. 

De forma alguma restará justificada qualquer articulação política ou social, 

que tende a retirar, do ordenamento jurídico pátrio, o que determinou o poder 



constituinte, referente à prioridade absoluta reservada a criança e ao adolescente no 

ECA. É indispensável exigir dos governantes e do poder legislativo medidas para a 

implementação e asseguração dos direitos, deveres e garantias das crianças e dos 

adolescentes. A solução não está em fazer redução de maioridade penal, mas em 

aplicar o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Portanto, a redução da maioridade penal não deve prevalecer, uma vez que a 

origem do caos encontra-se, principalmente, na exclusão social, na falta de 

oportunidade e na discriminação da juventude. 
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