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Maioridade Penal 

 

Resumo 
 
O trabalho baseia-se nas crescentes discussões sobre a maioridade penal 

brasileira, discussões tanto jurídicas como sociais, tendo em vista o descontrole 

de delitos envolvendo menores de idade e inimputáveis. Com isso as pesquisas 

servirão como base para discutir quais as consequências caso haja a alteração 

na maioridade penal, fazendo uma reflexão principalmente com os adolescentes, 

que são os principais envolvidos dessa pesquisa. Com as pesquisas já realizadas 

em livros, leitura em artigos e entrevistas com juristas se obteve um resultado 

parcial sobre o tema abordado. 

 
Introdução 
 
Conforme o artigo 228 da Constituição Federal de 1988 "São penalmente 

inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação 

especial", sendo assim, o menor que cometer ato ilícito será chamado de menor 

infrator e seus delitos de atos infracionais.  

A mídia, principalmente televisiva, nos últimos tempos vem abordando muito o 

assunto da criminalidade de jovens, em todos os aspectos, a brutalidade e a 

frequência com que vem acontecendo, a impunidade e o deboche dos 

delinquentes que em alguns casos especiais dizem em frente às câmeras que 

praticam os crimes justamente por serem menores de idade e não resultar 

grandes problemas com isso, na maioria das vezes apenas medidas 

socioeducativas. 

Um dos casos mais famosos sobre isso foi o da dentista Cinthya Magaly 

Moutinho de Souza, de 47 anos, que foi queimada viva durante um assalto dentro 

de seu consultório. O crime aconteceu no dia 25 de abril de 2013 em São 

Bernardo do Campo/SP, os três rapazes, sendo dois maiores de idade e um 

menor, após anunciarem o assalto souberam que havia pouco dinheiro na conta 

bancária e com a dentista, após isso a dentista começou a passar mal, e um dos 

bandidos, que aparentava ser adolescente, resolveu encharcá-la com álcool para 

assustá-la. 



Quando a polícia efetuou as prisões, quem assumiu ter ateado o álcool e o 

fogo foi o próprio menor.  

Com fatos como este foi crescente o manifesto popular e político a respeito da 

criminalidade dos menores infratores, e o poder legislativo que já havia recebido 

inúmeras propostas para alterar a maioridade penal, aumentou o debate sobre o 

assunto. Na Câmara dos Deputados já se acumulam 21 projetos até a presente 

data, com o mais antigo deles sendo de autoria do ex-deputado Benedito 

Domingos, do PP do Distrito Federal (PL 171/1993), apresentado em 1993, e o 

mais recente foi em maio deste ano quando o deputado João Rodrigues, do PSD 

de Santa Catarina, protocolou um projeto de decreto legislativo (PDC-1489/2014) 

para a realização de um plebiscito sobre a redução da maioridade penal para 16 

anos, o deputado João Rodrigues defende que também devem ser tomadas 

medidas complementares. 

Há uma divergência doutrinaria a respeito do assunto, tanto que como vimos 

existem muitos projetos de alteração deste tema. 

Viu-se então a necessidade de criar um Projeto de Iniciação Científica a 

respeito do assunto, que aborda desde questionamentos mais simples como, a 

viabilidade ou não da redução da maioridade penal até da inconstitucionalidade 

de tentar modificá-la, pois a maioria dos doutrinadores considerara essa questão 

cláusula pétrea na Constituição Federal. 

 
Objetivos 
 

1. Levantar a opinião de pessoas de diferentes classes sociais, níveis de 

escolaridade, juristas, adolescentes, dentre outros, sobre o tema Redução da 

Maioridade Penal.  

2. Observar em qual proporção a criminalidade está ligada à falta de 

educação ou a má qualidade na educação. 

3. Analisar as possibilidades jurídicas sobre a alteração da maioridade penal. 

4. Verificar o grau de interesse principalmente dos juristas que são os mais 

próximos de modificar as propostas e os adolescentes que serão os principais 

afetados com a alteração, questionar sobre a mudança da lei sobre a maioridade 

penal. 

5. Estimular o interesse pelo assunto com informações sobre a atual 

legislação e as propostas de mudança 



6. Propor discussões visando um entendimento das possíveis problemáticas 

dos adolescentes em conflito com a lei. 

7. Promover reflexões e discussões sobre as desigualdades sociais e a 

relação com a criminalidade. 

 
 

Metodologia  
 
A metodologia usada neste projeto consistiu, primeiramente, na leitura de 

doutrinas, pesquisas em artigos, notícias obtidas na internet, entrevistas 

realizadas com juristas de vários ramos do Direito, bem como pessoas não 

ligadas diretamente ao Direito. 

O método usado é viável uma vez que o tema abordado sugere a alteração 

na legislação brasileira, envolvendo principalmente juristas que são as pessoas 

que tem um convívio maior com a legislação, mas também as pessoas não 

ligadas diretamente ao meio jurídico, já que a alteração na legislação atinge toda 

a sociedade de uma forma geral. 

Foram utilizados livros específicos sobre o assunto, coleta de dados e 

informações através das entrevistas, uma vez que, como o Direito não é uma 

matéria exata e a divergência de opiniões sempre existe sobre qualquer tema. É 

fundamental a pesquisa atual da opinião de pelo menos uma boa parte diferente 

da sociedade, já que o tema envolve a todos. 

 
Desenvolvimento 
 
A princípio a pesquisa teve como foco maior coletar informações e opiniões 

diversas, a favor e contra a redução da maioridade penal. Um dos maiores 

defensores da não redução da maioridade penal é o doutrinador Damásio 

Evangelista de Jesus, que em um de seus artigos, em sua coluna sobre direito 

penal ao jornal eletrônico Carta Forense discorre: 

Sempre fui contra a redução da maioridade penal, de 18 anos de idade 
para 16, 14 ou 12 anos. Reconheço que o critério de maioridade adotado 
pela legislação brasileira, seja na Constituição Federal e no Código Penal, 
não leva à realidade. Hoje em dia, dizer que um menor que possui 18 anos 
menos alguns dias não sabe o que faz é absolutamente distante da 
realidade. Temos notícia de que em determinados lugares do Brasil há 
menores chefes de quadrilhas possuindo apenas 12 anos de idade. Diante 
da modernidade de que dispõe a civilização nos dias de hoje é incrível a 
consideração de que uma pessoa aos 18 anos menos alguns dias não 
saiba o que faz e nem possui capacidade de autodeterminação. Imagine-
se a cidade de São Paulo: a afirmação, de que todos os menores, abaixo 



de 18 anos, são inimputáveis, equivale a dizer de que todos são imbecis. 
Isso é irreal, pois um rapaz de 17 anos de idade, hoje, possui plenas 
condições de saber perfeitamente o que está fazendo ou não fazendo. 
Sob esse aspecto, seria caso de baixar a maioridade. O Brasil, entretanto, 
não tem nem um razoável sistema penitenciário. É um dos piores sistemas 
carcerários do mundo. Como baixar a maioridade penal para receber os 
condenados abaixo de 18 anos? Seria uma catástrofe criminal. 

 

Um dos maiores apoiadores da redução é o líder do Partido Social Cristão na 

Câmara dos Deputados, deputado federal André Moura (SE), autor da Proposta 

de Emenda à Constituição 57/2011, que propõe redução da maioridade penal de 

18 para 16 anos, onde em uma parte da entrevista ao site do próprio partido 

expõe: 

Na década de 70, quando esse tema começou a ser debatido no 
Congresso Nacional, dizia-se que o adolescente de 16 anos não tinha 
discernimento para saber a extensão do ato praticado por ele, devida a 
sua inocência. Hoje em dia, entretanto, não temos como defender isso, 
pois o acesso às informações do mundo inteiro é muito maior, muito mais 
rápido. Se permitimos a um adolescente votar, decidir os rumos do seu 
país, emancipar-se, casar, contrair empréstimos bancários, abrir seu 
próprio negócio... Como não dar-lhe também obrigações? Até quando 
vamos aplicar medidas “socioeducativas” para menores que cometem 
crimes bárbaros? Fizemos uma pesquisa com várias instituições militares 
e policiais civis e a maior parte deles diz que é um desestímulo prender 
um adolescente, pois, além deles trocarem tiros com a polícia sem se 
importar com a própria vida, quando é capturado, a primeira coisa que 
fazem é dizer: “Não toque em mim, eu sou menor. A lei me protege.” Ou 
seja, eles têm consciência de que a lei os protege e isso os faz imaginar 
que o crime compensa. 

 

Além de consultar entrevistas e doutrinas de opiniões diversas, foi pesquisado 

o que o Conselho Federal de Psicologia diz a respeito do assunto. Em uma 

leitura feita de um livro publicado pelo próprio Conselho, Redução da idade 

penal: socioeducação não se faz com prisão, na página 35 onde Ariel de 

Castro Alves argumenta: 

O crime só inclui quando o Estado exclui! 
A redução da maioridade penal é medida enganosa, que só vai gerar mais 
crimes e violência. Sendo aprovada, teremos criminosos profissionais, 
cada vez mais precoces, formados nas cadeias, dentro de um sistema 
prisional arcaico e falido. Dessa forma, a violência aumentaria, já que a 
reincidência no sistema penitenciário brasileiro, conforme dados do 
Ministério da Justiça, é de mais de 60%. No sistema de internação de 
adolescentes, por mais crítico que seja, estimasse a reincidência em 30%. 
A Fundação Casa de São Paulo tem apresentado índices de 13%, mas 
que não levam em conta os jovens que completam 18 anos e vão para as 
cadeias pela prática de novos crimes. Atualmente, o País mantém 550 mil 
presos nas prisões brasileiras, para apenas 300 mil vagas. Em São Paulo, 
são 100 mil vagas nos presídios, onde hoje estão sendo mantidos 200 mil 
presos. Onde os adolescentes ficariam? Em que condições? Além da 
superlotação, da presença de facções criminosas, falta de atendimento de 
saúde, ausência de escolarização, de trabalho, de assistência jurídica e 



tantas outras mazelas, os jovens seriam mantidos em verdadeiras 
“pocilgas” ou “masmorras medievais”, como são muitos dos presídios 
brasileiros. 

 

A UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) publicou um gráfico 

(Figura 1) onde relaciona o mapa mundi da maioridade penal. 

 

Além dos dados das idades, algumas informações adicionais constam na 

imagem. A Suécia consta no gráfico que sempre teve um índice baixíssimo de 

jovens delinquentes, tanto ela como a Finlândia são modelos globais de 

educação e civilidade, nos últimos anos diversas notícias foram publicadas 

afirmando que esses países são os que mais investem em educação no mundo. 

Foi realizada uma pesquisa de doutorado feita na USP (Universidade de São 

Paulo) a qual mostra que a cada investimento de 1% na educação, 0,1% do 

índice de criminalidade é reduzido. O estudo mostra a potencialidade da escola 

como um fator para influenciar o comportamento dos alunos e reduzir a violência, 

foi feito pela economista Kalinca Léia Becker em sua tese de doutorado. "O 

objetivo geral do trabalho foi analisar a relação entre a educação e a violência, 

observando se a educação e a escola podem contribuir para reduzir a violência e 

o crime", (comenta a pesquisadora, orientada pela professora Ana Lúcia 

Kassouf).  



Foram realizadas entrevistas como juristas do Estado do Mato Grosso do Sul. 

O Entrevistado 1 constata: 

Só reduzir a maioridade é inconveniente, porque não há condições dos 
presídios receberem tanta gente, se você for pegar todas as pessoas que 
devem ser presas hoje, aquelas que existe mandado de prisão, você teria 
que ter pelo menos mais umas 500 vagas, para suprir a deficiência atual e 
mais umas 300 para os novos presos, então pra começar você não tem 
mais onde colocar essa gente, e colocando lá como está não resolve coisa 
nenhuma.7 
Então no meu entender, para tentar solucionar este problema a médio e 
longo prazo, dever-se-ia baixar a idade para o trabalho, de 16 para 14 
anos, para a inserção no mercado de trabalho, ai você vai estar dando 
emprego a muitas pessoas que estão na delinquência e muitas vezes 
praticando crime de furto para comprar um tênis, uma roupa, ou comprar 
drogas, ai você estará dando ocupação para aquela pessoa. 

 
Outro tópico muito abordado a respeito do tema é a inconstitucionalidade 

acerca da alteração da maioridade penal na legislação brasileira. Muitos Juristas 

defendem que o tema nem deveria estar sendo discutido, tendo em vista que a 

maioridade de 18 anos está prevista nas garantias fundamentais, sendo esta 

parte das cláusulas pétreas da constituição. 

 Por outro lado existem juristas que argumentam do ponto que a maioridade 

penal não se trata de uma garantia fundamental, e sim, apenas um delimitador 

etário, podendo ser alterado por emenda constitucional. 

 Damásio de Jesus em entrevista cedida ao correio eletrônico Última Instância 

comenta sobre o assunto: 

 
Acredito que seja um princípio que só possa ser alterado mudando a 
Constituição. Como alterar a Constituição, se é uma cláusula que não 
pode ser alterada? Poderíamos discutir esse assunto. A cláusula pétrea é 
terrível também, porque é pétrea até quando? Daqui a 200 anos não pode 
ser alterada a Constituição? É claro que pode, porque os princípios 
mudam, porque a realidade muda. De modo que alterada a realidade 
brasileira, quando tivermos um sistema penitenciário, criminal, à altura, 
acredito que poderemos dizer que, ainda que seja pétrea, tem que ser 
repensada. Quando tivermos um serviço que eles chamam lá fora de 
proteção e prevenção da prática delituosa de menores, poderemos pensar 
em alterar alguma coisa. A Lei dos Crimes Hediondos, pergunta-se: 
“Alterou alguma coisa em termos de criminalidade”? Não [sobre isso, leia: 
“Estudo do Ilanud revela que Lei de Crimes Hediondos não reduziu 
criminalidade”]. Na Lei dos Crimes Hediondos, cometer um crime de 
estupro contra menina de 13 anos leva a uma pena de nove anos, e o 
homicídio leva de seis anos. Isso é um absurdo. Espanta aplicar uma pena 
de nove anos? Há a consciência de que poucos são os processados e 
pouquíssimos são condenados, e menos ainda são os que chegam a 
cumprir o quantum da pena devido pelo seu delito. A criminalidade pode 
ser reduzida a termos razoáveis por uma série de instrumentos, como a 
educação. Temos que educar as crianças e esperar 30 anos, 40 anos. Aí, 
vai mudar. Mas uma medida de emergência, alterar o Código Penal, o 
ECA, não vai criar nenhum efeito benéfico para a sociedade. Vamos 
mandar um garoto de 16 anos para pós-graduação em criminalidade. 



  
Resultados 
 
Como pode ser comprovado com as pesquisas feitas, ainda há muita divergência 

sobre o assunto, tanto nas questões de maioridade penal em si, na educação 

como medida mais favorável a uma solução e também se é possível ou não a 

alteração legislativa por ser considerada por muitos como cláusula pétrea. 

Apesar das divergências, foi constatado que países que nas últimas décadas 

investiram na educação, aumentando por exemplo uma parte do PIB para a 

educação, foi consideravelmente aumentado os índices de melhoria social, 

incluindo a diminuição de tanto jovens como adultos criminosos, e reforçado com 

a pesquisa feita no próprio Brasil pela USP (Universidade de São Paulo) de 

acordo com os resultados obtidos: o contato com um meio onde prevalecem 

ações violentas influencia diretamente o comportamento do aluno dentro da 

escola. Sendo assim, as políticas públicas para reduzir o crime na vizinhança da 

escola podem contribuir significativamente para reduzir a agressividade dos 

alunos. 

 
 
Considerações Finais 
 
Conforme a pesquisa vem demostrando, os resultados parciais obtidos foram os 

esperados desde o começo do projeto, em função do assunto se tratar de algo 

muito delicado e muito controverso, somente com pesquisas científicas, estudos 

realizados sobre o tema e uma política pública interessada em ouvir, analisar o 

problema com a população e agir de forma cautelosa, pois os resultados de uma 

decisão realizada às pressas sobre o assunto poderiam ser algo irreversível.  

Por se tratar de um assunto extremamente complexo, muito polêmico e 

relevante é essencial que se tenha debates frequentes, pois, quanto mais 

pesquisas, projeto e estudos forem realizados mais eficientes e concretas serão 

as discussões e menores serão os riscos de se tomar uma decisão errônea em 

sobre a mudança da legislação brasileira sobre a maioridade penal. 
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