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RESUMO 

A redução da maioridade penal vem sendo relevante tema discutido entre a população 

e políticos do país como uma solução exata para a extinção da criminalidade de jovens 

entre 16 e 18 anos, porém essa atitude rápida pode tornar-se ineficaz diante da 

situação em que nos encontramos; políticas públicas educacionais e de convívio 

social podem ser a médio prazo a solução para esse problema que nos afronta. 

 

INTRODUÇÃO 

Políticas públicas educacionais e de convívio social bem elaboradas podem ser a 

medida menos severa a ser tomada em um momento onde se tem o crescente 

aumento de delitos praticados por menores, pois se de modo diverso fizéssemos, 

cometeríamos um grande retrocesso em nossas garantias individuais conquistadas 

com anos lutando; e isto seria uma perda irreparável a todos nós. 

 

OBJETIVO 

Identificar razões pela qual os parlamentares brasileiros optam pela redução e não 

por políticas mais eficientes e menos severas as crianças e adolescentes. 

Analisar políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente, com vista a garantir 

seus direitos dispostos na Constituição Federal e na Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

Estudar e analisar a viabilidade das propostas voltadas a redução da maioridade 

penal. 

 

METODOLOGIA 

Este projeto foi elaborado com base em livros e artigos pesquisados referentes ao 

tema e também dados e outros trabalhos de fontes confiáveis procurados na internet. 

Após a busca e seleção das informações o projeto foi escrito e as referências de todas 

as informações prestadas.  

 



O CENÁRIO ATUAL 

Frequentemente nos dias atuais o tema de redução da maioridade penal tem sido 

muito abordado por uma considerável parte das pessoas residentes no país, inclusive 

pessoas com notórios saberes jurídicos, dentre eles juízes, ministros, 

desembargadores, advogados, políticos e outros. Existem inclusive propostas de 

emendas constitucionais que dispõem sobre o tão discutido assunto; dentre eles a 

PEC 171/93 que preconiza a redução de 18 para 16 anos a idade mínima penal nos 

casos de crimes hediondos, como estupro e latrocínio, e quando houver homicídio 

doloso e lesão corporal seguida de morte. Diante de um assunto tão relevante e 

controvertido muitos juristas e doutrinadores não veem com bons olhos e criticam as 

tentativas de redução, pois veem como um retrocesso social e legislativo, pois cabe 

ressaltar que nossa legislação penal e até mesmo as aplicações determinadas pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) são referências para vários outros países 

do mundo; porém sua efetiva aplicabilidade não tem sido feita por carecer o Estado 

de meios pra tornar efetiva sua aplicação.  

Pesquisas recentes feitas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) a 

pedido do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos mostra que a taxa de reincidências 

de menores que sofrem medidas sócio educativas é muito menor do que a taxa de 

reincidência de um preso maior de 18 anos que vivencia nas penitenciárias do país; e 

que a população carcerária no país cresceu 83 vezes em 70 anos, e já somos o quarto 

país que mais encarcera no mundo (607,7 mil) – atrás de Rússia (673,8 ml), China 

(1,6 milhões) e Estados Unidos (2,2 milhões).  

É preferível prevenir os delitos a ter de puni-los; e todo legislador sábio 

deve antes procurar impedir o mal que repará-lo, pois uma boa 

legislação não é mais do que a arte de proporcionar aos homens a 

maior soma de bem-estar possível e livrá-los de todos os pesares que 

se lhes possam causar, conforme o cálculo dos bens e dos males da 

existência. (BECCARIA, 2001, p.101). 

Portanto jogar esse menores em celas de penitenciárias junto a  outros criminosos 

perigosos seria um prejuízo irreparável para a sociedade, pois os maiores de 16 e 

menores de 18 anos conseguem sim definir claramente o que é certo ou errado , 

porém lhes falta maturidade suficiente para optar por seus próprios caminhos, e uma 

penitenciária abarrotada de criminosos perigosos e facções que estão regularmente 



recrutando novos criminosos para se aliarem não seria nem de longe um bom lugar 

para esses menores ficarem , pois se assim fosse eles seriam facilmente corrompidos 

e aliciados, seja por outros criminosos ou por facções que naquele presídio se 

encontram. Seria portanto uma forma inadequada e ineficaz de ressocializar esses 

menores, pois infelizmente as penitenciárias brasileiras estão entupidas de presos que 

não tem se quer o mínimo de dignidade existencial, onde muitas vezes estão em celas 

superlotadas com péssimas condições de higiene, saúde e organização; não levando 

em conta ainda que o Brasil hoje em suas penitenciárias tem a capacidade de suportar 

uma faixa de 300 mil detentos, e sua população carcerária hoje é de 563.490 presos, 

fora ainda o mandados que existem pra ser cumpridos, por volta de 150mil1. 

Infelizmente nos dias atuais as penitenciárias tem se tornado verdadeiras masmorras, 

verdadeiras fábricas de criminosos; o estado não tem feito o mínimo de seu dever que 

é dar condições dignas ao preso para que ao ser preso possa pensar em ressocializar-

se, afinal o próprio estado não vem respeitando várias de suas garantias 

constitucionais, dentre elas assegurar ao preso o respeito da sua integridade física e 

moral (Artigo 5º, XLIX, CF)2. Quanto menos o estado faz para ressocializar aquele que 

comete uma infração, maior será o potencial para que aquela pessoa volte a delinquir. 

Ademais a própria constituição federal de 1988 em seu artigo 228 dispõe que os 

menores de 18 anos são penalmente inimputáveis e estarão sujeito as normas de 

legislação especial; portanto há de se falar também que o artigo 228 da nossa carta 

magna nos traz uma garantia individual e deve ser tratado como uma cláusula pétrea, 

portanto jamais poderia ser objeto de modificação3.  

Analisando essas breves considerações que por incrível que pareça é nossa 

realidade, nos resta somente analisar se a redução da maioridade penal de 18 para 

16 anos seria a efetiva solução para sanar esse problema, pois na visão de muitos 

brasileiros os menores delinquentes não são punidos da forma como realmente 

deveriam ser; e essa falsa percepção de impunidade é o que gera muita controvérsia 

neste delicado assunto, embora possa ocorrer totalmente o contrário onde muitas 

vezes pela aplicação de medidas sócio educativas o menor é mais severamente 

penalizado do que um adulto maior de 18 anos; um exemplo a ser citado é o caso de 

                                                           
1 Conselho Nacional de Justiça. Disponível em: < http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/61762-cnj-divulga-dados-
sobre-nova-populacao-carceraria-brasileira> acesso em: 20de Agosto de 2015. 
2 Art. 5º da Constituição Federal de 1988. 
3 Art. 228 da Constituição Federal de 1988. 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/61762-cnj-divulga-dados-sobre-nova-populacao-carceraria-brasileira
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/61762-cnj-divulga-dados-sobre-nova-populacao-carceraria-brasileira


uma ameaça de morte, se feita por um adulto geralmente nada sofre, porém quando 

feita por um menor poderá ter uma medida sócio educativa aplicada com até 45 dias 

de internação. Essa falsa percepção de impunidade geralmente se tem porque as 

pessoas se deixam manipular ideologicamente pela mídia ou por apenas boatos sem 

o mínimo de busca da realidade dos fatos. Com isso não podemos ser coniventes com 

a ideia de que se o menor for severamente penalizado estaríamos solucionado um 

problema que pode ser solucionado com outras maneiras muito menos severas aos 

menores e que a médio prazo poderá reverter esse cenário degradante que estamos 

vivendo; que são crianças delinquindo, e que se tal redução for aplicada mais cedo 

teremos o problema novamente, pois criminosos e facções começarão cada vez mais 

cedo a recrutar jovens a crianças por terem a falsa percepção de impunidade, e 

pensando dessa forma logo teríamos de reduzir a maioridade pra 14 anos, depois pra 

12 anos, e assim consequentemente.  

Portanto não devemos nos deixar acreditar que a redução irá sanar o problema, e sim 

vai apenas mascará-lo por um certo tempo, e decorrido ele teremos os mesmos 

problemas novamente, só que agora com crianças menores ainda; a redução neste 

momento não é a melhor atitude a ser tomada, pois no atual cenário do Brasil a 

redução mais parece uma manobra política do que uma real intenção de resolver o 

problema; pois é muito mais fácil aos nossos políticos e governantes muitas vezes 

despreparados, mudar uma lei, do que estabelecer políticas públicas que 

proporcionariam as pessoas, e em especial aos menores, melhores condições de 

educação, lazer, convívio em cidadania, dignas. 

 

AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

“Uma política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público.” 

(SECCHI, 2013, p.2). 

Políticas públicas são programas, ações e atividades que são desenvolvidos pelo 

Estado para suprir alguma necessidade ou prioridade em algum momento que 

diríamos ser de dificuldade, ou visando o melhor amparo para um determinado 

assunto e público alvo, podendo ser realizada direta ou indiretamente pelo Estado a 

partir de entes públicos ou privados, e geralmente são feitas para garantir que se 

cumpra efetivamente garantia e direitos constitucionalmente previstos. São portanto 



consideradas políticas públicas alguma ação ou omissão feita pelo estado visando 

melhorar, assegurar ou pelo menos equilibrar as relações entre um determinado grupo 

de pessoas e outro, onde nas condições de cada uma delas observa-se 

diferenciações gritantes que clamam pela necessidade de amparo.  

Dentre vários autores que discorrem acerca de políticas públicas, destaca-se 

Theodore J. Lowi, que faz uma análise acerca da tipologia de tais políticas e verifica 

que são elas: as regulatórias, as distributivas e as redistributivas. As distributivas 

consistem nos benefícios gerados a alguns grupos de pessoas, podendo ser 

gratuidade de taxas, isenções ou renúncias fiscais, reformas de prédios públicos, ou 

seja benefícios que vão ser feitos a propiciar melhores condições a um determinado 

grupo. Já as redistributivas são aquelas que concedem melhorias a um grupo de 

pessoas e incidem custos sobre toda a coletividade, sendo uma forma de se fazer 

uma isonomia entre grupos e classes diferentes. Como exemplo de políticas 

redistributivas podemos citar as cotas raciais, os programas bolsa-escola e bolsa-

família, dentre outros. As políticas regulatórias são aquelas que estabelecem algum 

padrão de comportamento entre indivíduos ou coisas onde pode ser exemplo: códigos 

de trânsito, leis e código de ética, proibição de algumas atitudes em certos lugares; 

como por exemplo a proibição do fumo em locais públicos ou fechados. Dentre os 

tipos de políticas essas são consideradas as essenciais, pois elas podem ou não 

regular a aplicação das distributivas ou ainda das redistributivas4. Podem elas 

versarem sobre diversos assuntos ou necessidades, ou seja, saúde, segurança, 

educação, meio ambiente, habitação, previdência, planejamento urbano, etc. 

Havendo necessidade poderá ocorrer a implantação de uma política pública que seja 

eficiente àquela demanda. 

Em especial os atores de políticas públicas podem ser atores governamentais, como: 

Políticos, pessoas designadas politicamente para estabelecer políticas públicas, 

juízes e burocratas. Mas também pode ser que sejam atores alguns grupos de 

interesses, os partidos políticos, os meios de comunicação ou ainda os próprios 

destinatários que serão beneficiados por tais políticas. 

 

                                                           
4 SECCHI, Leonardo. Políticas Públicas. 2º ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013. 



 

POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS E DE CONVÍVIO COM A SOCIEDADE 

São denominadas educacionais e de convívio em sociedade aquelas voltadas 

exclusivamente as melhorias na educação, lazer e boas condições de convívio e 

cidadania as pessoas; como políticas implantadas a crianças e adolescentes que 

quando não estão em período de aula desenvolvem atividades lúdicas, esportivas e 

de cidadania; atividades essas que melhor ocupam o tempo ocioso que crianças e 

adolescentes tem, evitando assim que possam ser compelidas ou ao menos 

instigadas a se portarem com comportamentos não bem aceito para o convívio em 

uma sociedade organizada e pacífica. Políticas públicas destinadas a educação e ao 

convívio social ainda que indiretamente propiciam as crianças e aos adolescente uma 

boa inserção deles à uma sociedade mais digna e justa, afetando de modo subsidiário 

em aspectos relativos à segurança pública, pois uma vez que esses jovens tem a 

oportunidade de receber melhores condições de educação mais difícil será desses 

jovens entrarem em caminhos negativos e melhores serão suas condutas perante a 

sociedade. Uma criança ou adolescente com uma boa estrutura familiar geralmente 

tem atividades pra fazer em seu tempo ocioso; já muitas crianças com uma rotina 

familiar desestruturada tem muito mais chance a se tornar um delinquente por conta 

do mundo à sua volta. 

“É um processo pedagógico, visto que envolve mudança de comportamentos e 

interfere nas escolhas individuais de forma a afastar o núcleo familiar da ociosidade, 

da vagabundagem, dos delitos e das infrações.” (DAMICO, 2011, p. 140). 

 

RESULTADOS 

Com base nas fonte e dados analisados temos a percepção de que com tudo o que 

estamos vivendo em nosso país, como inúmeros escândalos envolvendo renomados 

políticos e grandes empresas, a redução agora seria mais uma manobra política, um 

desvio de atenção do público por ser um assunto de extrema importância a todos os 

cidadãos de bem no país, e não uma atitude séria de pessoas que realmente se 

importem com o destino e o futuro do povo, pois se assim fosse antes de tomarem 

essas drásticas medidas, analisariam o impacto social que tal atitude poderá causar.  



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos aspectos supracitados cabe-nos fazer uma reflexão; se a penalização de 

crianças e adolescentes de modo precoce será a solução para o problema da 

criminalidade envolvendo crianças e adolescentes; estes que muitas vezes são 

corrompidos ou aliciados simplesmente por não terem maturidade suficiente de 

escolher seus próprios caminhos, por não terem uma estrutura familiar cuidadosa 

consigo, por verem suas diferenças aviltantes no cotidiano diário, ou ainda 

simplesmente por ficarem a mercê do fatídico país em que vivemos onde o Estado vê 

somente o caráter punitivo como solucionador dos problemas, jamais investem em 

disciplina social ou preparação para a cidadania, onde ultimamente se constrói mais 

presídios que escolas. Infelizmente existem políticos que vangloriam esse punitivismo 

e simplesmente viram as costas para soluções que naturalmente mudariam todo o 

curso a ser traçado. 

“Finalmente, a maneira mais segura, porém ao mesmo tempo mais difícil de tornar os 

homens menos propenso à prática do mal, é aperfeiçoar a educação”. (BECCARIA, 

2001, p.106) 
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