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RESUMO 

  Neste trabalho, procurou-se fazer um breve, porem abrangente relato 

histórico da evolução do Instituto da Maioridade Penal no Brasil, e assim, 

posteriormente  desenvolveu-se uma análise baseada na busca e no cruzamento de 

dados previamente colhidos por agentes de pesquisa, motivado pela falta de 

univocidade entre a opinião pública e o Senado Federal no tocante a redução da 

maioridade penal, haja vista todas as pesquisas de opinião pública de diversos 

institutos de pesquisa acusarem sempre que a maioria esmagadora da população 

brasileira é favorável â redução. Mesmo com o clamor social, o Senado Federal tem 

se mantido inabalável na sua opinião contrária a redução, haja vista 9 (nove) projetos 

tramitando na casa sem discussão aprofundada. 

   Este Trabalho tentou trazer elementos capazes de elucidar o motivo da 

dissonância existente entre a voz do povo, demonstrada nas pesquisas de opinião 

pública e a irredutibilidade de mudança do posicionamento do Senado Federal quanto 

a questão da redução da maioridade penal. 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. APRESENTAÇÃO E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

  Desde a promulgação do Código Penal de 1.940, discute-se a questão 

da maioridade penal no Brasil, muito é debatido quanto a idade acertada para que um 

agente possa ser responsabilizado criminalmente por seus atos. Nos últimos anos, 

devido ao aumento desesperador dos índices de criminalidade, e, principalmente, 

crimes com envolvimento e participação de menores de 18 (dezoito) anos, portanto, 

criminalmente inimputáveis, esta discussão ultrapassou as fronteiras sob o domínio 

do Poder Legislativo e adentrou as diversas camadas da sociedade, onde, de forma 

pouco cognitiva, todos têm uma opinião formada sobre o tema versado. 

1.2 . JUSTIFICATIVA 

  A visível e contundente dissonância entre a opinião pública e o Poder 

Legislativo, mais especificamente o Senado Federal; a necessidade de material 

histórico-cronológico do instituto, material demonstrativo de pesquisa, material 

argumentativo e elucidativo da situação atual, tudo num só instrumento e de fácil 

entendimento; o aumento da discussão sobre a redução, ou não, da maioridade penal 

e a falta de univocidade sobre a matéria, trazendo a urgência de chegarmos a um 
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coeficiente que satisfaça a maioria dos envolvidos nos debates, foram os motivos que 

me levaram estudar a situação atual em que se encontram tais debates 

2. REVISÃO DE LITERATURA  

2.1. HISTÓRICO DO INSTITUTO DA MAIORIDADE PENAL E DA 

INIMPUTABILIDADE NO BRASIL 

  Nas Ordenações Filipinas de 1603, livro V, título CXXXV, traz que os 

menores de dezesseis anos podiam ser criminalmente imputáveis, porém, com penas 

mais brandas, não lhe sendo imputado a pena máxima que seria a pena de morte, 

ainda que o delito fosse para tanto, já acima de dezessete anos, podiam ser imputados 

até mesmo a pena de morte, dependendo da interpretação do Juiz. 

  No Código criminal do Império de 1830, a maioridade penal tinha início 

aos quatorze anos de idade, art. 10, inciso 1º: 1“Também não se julgarão criminosos 

Os menores de quatorze anos.”, porém, não tornava inimputáveis os menores de 

quatorze anos que ficavam condicionados a seu discernimento, e submetidos a 

discricionariedade do Juiz para aplicação das penas. 

  No Código Penal de 1890, já é trazido a imputabilidade penal a partir 

dos nove anos de idade, trazendo a inimputabilidade em seu art. 27. “Não são 

criminosos: § 1º Os menores de 9 anos completos; § 2º Os maiores de 9 e menores 

de 14, que obrarem sem discernimento;”, vemos que mais uma vez a imputabilidade 

está ligada ao discernimento, no art. 30, traz a questão das sanções para o menor: 

  A Lei 4.242 de 5 de janeiro de 1921 que dispôs, no seu art. 3.º, §16, 

não ser submetido a processo algum o menor de 14 anos, autor de crime ou 

contravenção. 

  Atualmente vigora de acordo com a Constituição Federal de 1988 que, 

em seu Art. 228 diz: “São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, 

sujeitos às normas da legislação especial”. E o artigo 27 do Código Penal Brasileiro 

de 1940, que deixa explicito que "os menores de dezoito anos são penalmente 

inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. 

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11/07/1984. ” 

  A Convenção sobre os Direitos da Criança, da ONU de 20 de 

novembro de 1989 (cujo as deliberações foram tratadas com a maior rapidez, 

agilidade e aceitação da história), assinada pelo Brasil e ratificada em 1990, que traz 

                                                           
1 PLANALTO. Código Criminal do Império. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-16-12-1830.htm>. 

Acesso em 12/07/2016. 
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a maioridade a partir dos 18 anos. Parte I, Art.1: 2“Para efeitos da presente convenção 

considera-se como criança 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.” Nunca houve um documento que tratasse de Direitos Humanos tão aceito em 

toda a história da ONU, 193 países ratificaram a Convenção, menos os Estados 

Unidos e a Somália. 

  Por fim, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, mostra que 

não podemos confundir inimputabilidade com impunidade, pois inimputabilidade 

impede que o menor de 18 (dezoito) anos seja responsabilizado criminalmente por 

seus atos na mesma medida de um maior de 18 (dezoito) anos, porém, não estão 

sujeitos a impunidade, pois embora não cometam, de acordo com o Ordenamento 

Jurídico, crimes, cometem o que é denominado pelo Ordenamento Jurídico como Ato 

Infracional , onde serão tomadas medidas especificas. Para os menores de 12 anos, 

são aplicadas apenas medidas de proteção expressas no art. 101 do ECA, para 

adolescentes entre 12 a 18 anos medidas de proteção ou medidas socioeducativas, 

caso necessário se faça, expresso no art. 112 do ECA. 

 2.2. ESTATÍSTICAS ATUAIS QUANTO AO ENVOLVIMENTO DE 

MENORES EM HOMICÍDIOS 

  O Brasil discute a redução da maioridade penal sem ao menos ter 

números estatísticos confiáveis para debater com amplo conhecimento a questão, em 

junho de 2015, a Folha solicitou os números de menores envolvidos em crimes de 

homicídio às 27 Unidades da Federação e, pasmem, somente 9 forneceram os dados 

estatísticos com base em metodologias diversas, que variam entre 3% e 31% dos 

crimes de homicídio identificados com envolvimento de menores, as outras 16 

Unidades da Federação alegaram não possuir tais dados. Embora os dados recebidos 

revelem um panorama apenas parcial, já são suficientes para que se perceba a 

relevância de tal discussão, pois a participação de menores em crimes que 

culminaram em homicídios e bastante significativa, sem é claro levar em consideração 

a avalanche de latrocínios e homicídios que ficam sem a identificação de autoria. 

Vejamos esses números: 

                                                           
2 PLANALTO. Decreto no 99.710, de 21 de novembro de 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-

1994/d99710.htm>. Acesso em 12/08/2016. 
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  O governo tem se amparado nos dados, que ele mesmo divulga, onde 

diz que os crimes com participação de menores em todo o território nacional é inferior 

a 1%, porem, atribui esses números ao Ministério da Justiça que nega ser dono da 

autoria das contas e atribui autoria ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública que, por 

sua vez afirmou não ter feito as contas por falta de dados oficiais e transferiu a conta 

para a Unicef – Fundo das Nações Unidas para a Infância - que também nega ser 

fonte de tais dados. Assim sendo, ninguém assume a autoria de números tão baixos, 

mesmo assim, esses números são usados em debates sobre a matéria. 

  2.3. PESQUISAS DE OPINIÃO PÚBLICA SOBRE A REDUÇÃO DA 

MAIORIDADE PENAL NO BRASIL 

  A última pesquisa do DataSenado, realizada entre março e abril de 

2.007, abordou 1.068 entrevistados, em 130 Municípios e em 27 Estados, com 

margem de erro de 3 pontos percentuais, apresenta 87% dos entrevistados favoráveis 

a Redução da Maioridade Penal. A pesquisa mostra também que 36% defendem que 

a Maioridade Penal deveria começar aos 16 anos. 29% consideram que a 

imputabilidade deveria acontecer a partir dos 14 anos, para 21%, o limite da 

inimputabilidade deveria ser aos 12 anos e para 14% não deveria haver 

inimputabilidade por questão de idade, devendo qualquer um responder criminalmente 

por seus atos criminosos: 
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 Entre 28 e 31 de julho de 2.011, o IBOPE em conjunto com o CNI, 

Conselho Nacional da Indústria, realizou 2.002 entrevistas em 140 Municípios 

brasileiros, com margem de erro de 2 pontos percentuais, onde revela que 83% da 

população brasileira é favorável a Redução da Maioridade Penal de 18 para 16 amos 

de idade. Para os entrevistados, a responsabilidade penal começando aos 18 anos, 

incentiva o ingresso do menor no mundo do crime. 

 

 Pesquisa da Data Folha, realizada entre 09 e 10 de abril de 2.015, onde foram 

realizadas 2.834 entrevistas em 171 Municípios brasileiros com margem de erro de 2 

pontos percentuais para cima ou para baixo, mostra que 87% da população adulta é 

favorável a Redução da Maioridade Penal de 18 para 16 anos. A região Centro-Oeste 

com 93% e a região Norte com 91%, foram as grandes campeãs de opinião favorável 

à redução, já a rejeição da redução foi mais acentuada entre os mais ricos e os mais 

escolarizados, com 25% e 23% dos entrevistados contrários a redução 

respectivamente. 
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  2.4. PRINCIPAIS PROPOSTAS DE EMENDAS CONSTITUCIONAIS 

EM TRAMITAÇÃO HOJE NO SENADO FEDERAL 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO nº 171, de 1993 

Altera a redação do art. 228 da Constituição Federal. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO nº 83, de 2011 

Estabelece a maioridade civil e penal aos dezesseis anos, tornando 

obrigatório o exercício do voto nesta idade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO nº 33, de 2012 

Altera a redação dos arts. 129 e 228 da Constituição Federal, 

acrescentando um parágrafo único para prever a possibilidade de 

desconsideração da inimputabilidade penal de maiores de dezesseis 

anos e menores de dezoito anos por lei complementar. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO nº 21, de 2013 

Altera o art. 228 da Constituição Federal com vistas à diminuição da 

maioridade penal. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO nº 15, de 2015 

Altera a Constituição Federal para prever que a criança e o adolescente 

serão responsabilizados pelos crimes de natureza hedionda, que 

cometerem na medida de sua capacidade de entendimento e de 

autodeterminação, a ser averiguada no caso concreto, nos termos da lei. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO nº 115, de 2015 

Altera a redação do art. 228 da Constituição Federal. 

 

  2.5. PROJETOS DE DECRETOS E DE LEIS EM TRAMITAÇÃO HOJE 

NO SENADO FEDERAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO (SF) nº 270, de 2015 

Convoca plebiscito sobre a redução da maioridade penal, de dezoito 

para dezesseis anos, nos casos de crimes hediondos. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO (SF) nº 539, de 2012 

Convoca plebiscito sobre a alteração da maioridade penal. 

PROJETO DE LEI DO SENADO nº 190, de 2012 

Altera a Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), para possibilitar a aplicação de pena prevista no Código 
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Penal para o adolescente infrator no caso de reincidência na prática de 

infração grave. 

  2.6. FALTA DE CONSENSO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E 

O SENADO FEDERAL. 

  O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou no dia 19 de agosto de 

2015, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição 171/93, que diminui a 

maioridade penal de 18 para 16 anos para alguns casos - a proposta obteve 

expressiva votação favorável à sua aprovação com 320 votos a favor e apenas 152 

votos contrários -. Em julho de 2015, a mesma Proposta já havia sido aprovada em 

primeiro turno com os votos favoráveis de 323 deputados com apenas 155 deputados 

votando contra, o que demonstra não haver alteração significativa entre os resultados 

das votações do primeiro e do segundo turno, mesmo após discussões e debates 

ferrenhos entre favoráveis e contrários que sempre ocorrem nos intervalos entre 

primeiros e segundos turnos das votações na casa, o que conota tendência na opinião 

da Câmara dos Deputados, firmando sua opinião em 62 % a favor e apenas 30 % 

contrários a redução da maioridade penal. Então a matéria foi enviada ao Senado 

Federal que até hoje, 07 de junho de 2017 não havia colocado em pauta sua votação, 

fazendo-se perceber o total descompasso entre a Câmara dos Deputados e o Senado 

Federal. 

  2.7. OPINIÃO DOS SENADORES CONFORME ENQUETE DO SAITE 

O GLOBO QUANTO A REDUÇÃO DA MAIORIDADE P 

  O Site O GLOBO, em 27 de agosto de 2.015, divulgou uma enquete 

realizada entre os 81 Senadores, portanto da atual legislatura, que revela que 50 deles 

votariam contra a Redução da Maioridade Penal, portanto contra a PEC 171, Projeto 

de Emenda Constitucional do Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP). A enquete 

também revela que 21 Senadores são a favor e 8 Senadores ainda estão indecisos. 
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  2.8. INTERSECÇÃO ENTRE OS DADOS DOS DIVERSOS 

INSTITUTOS DE PESQUISA APRESENTADOS 

Ao cruzarmos as informações ou dados apresentados, vemos apenas o poder 

aquisitivo ou nível econômico-social e o grau de instrução como elementos de 

intersecção entre os resultados apresentados pelos agentes de pesquisa.  

3. OBJETIVO 

 3.1. OBJETIVO GERAL 

  O objetivo geral deste trabalho de pesquisa é, trazer ao conhecimento 

geral a evolução histórica do instituto da maioridade penal no Brasil, passando pelos 

mais diversos ordenamentos jurídicos que vigoraram no país até o momento atual, 

coletar, isolar, estudar e interligar de forma simples e objetiva, os mais diversos dados 

estatísticos, bem como, também, as situações em que encontram-se os diversos 

projetos em tramitação no Senado Federal e discutir acerca da dissonância ou falta 

de univocidade entre a classe popular e o Poder Legislativa, dissonância que vem se 

tornando cada vez mais latente haja vista o aumento da discussão do objeto 

secundário versado neste trabalho.. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  O objetivo específico deste trabalho de pesquisa é avaliar a dissonância 

existente entre o “vox pópuli” e o Senado Federal quanto a possibilidade da redução 

da maioridade penal e encontrar, através dos resultados alcançados, um motivo real 

que possa servir de arcabouço elucidativo ou ao menos norteador do entendimento 

sobre a falta de um clamor unívoco, e, dessa forma, fazer com que essa dissonância 

seja mitigada atingindo a menor distância possível entre os polos do debate, não 

chegando a univocidade, mas aproximando-se ao máximo dessa utopia; 

4. METODOLOGIA 

  Foram colhidos resultados de diversas pesquisas de opinião pública, de 

coleta de dados cedidos pelas Secretarias de Segurança Pública, de enquete 

promovida no Senado Federal, todas as informações de conhecimento geral, 

publicadas por institutos de pesquisa de grande confiabilidade. Os resultados 

coletados foram analisados, isolados e submetidos a um cruzamento de dados, 

buscando-se em suma, encontrar os pontos de intersecção que viabilizassem traçar 

uma ligação entre as opiniões tão contrarias entre a população e os Senadores. 
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5. RELATÓRIO FINAL DA PESQUISA 

 Haja vista todas as informações trazidas e abordadas no discorrer deste 

trabalho, tornou-se possível identificar pontos relevantes que pudessem, em tese 

explicar a dissonância notória entre a voz do povo e a voz do Senado Federal. O fato 

de a Região Norte, a região mais pobre do Brasil ter nas pesquisas de opinião pública 

uma vitória esmagadora dos que são favoráveis a redução da maioridade penal (91%) 

sobre os que são contrários a redução, somado ao fato de os dados demonstrarem 

que os mais relutantes a redução estão entre os mais ricos e os mais estudados, 

juntamente ao fato de o estado com o maior índice de menores envolvidos em 

homicídios ser o Estado do Ceará, um dos estados mais pobres do Brasil, demonstra 

que a classe mais pobre, por ser a mais atingida pela problemática causada pela 

violência juvenil crescente, é mais favorável à redução da maioridade penal, Em 

contra partida seguem as opiniões dos senadores, com 50 senadores contrários à 

redução e apenas 21 favoráveis, 

 Desta forma, baseado nos dados obtidos, e na análise dos mesmos, sem 

se ater a fatores subjetivos que possam influenciar cada um dos Senadores, o 

resultado obtido foi a percepção de que o fator preponderante na diferença aguda 

entre as opiniões da população e opinião do Senado Federal, é a diferente classe 

social em que se encontram os dois polos do debate, visto que os Senadores não 

fazem parte da classe que tão veementemente tem aclamado pela redução da 

maioridade penal. 

 Notadamente na contra mão da situação fática em que se encontra a 

maioria absoluta da população, estão os membros do Senado Federal, vez que, vivem 

em condições completamente adversas à da população, haja vista morarem em 

bairros nobres, com um grande poder aquisitivo, com rendas insólitas para o povo, 

com total condição de ensino, segurança pública e particular, portanto, participando 

da discussão, como espectadores dos acontecimentos que tem acometido a 

população que se encontra no polo contrário do debate. 

 Assim sendo, após o cruzamento de informações advindas dos dados 

antes amealhados, resta claro que a latente diferença entre a opinião da maioria dos 

inquiridos acerca da redução da maioridade penal em notada contraposição à opinião 

dos Senadores, está diretamente ligada às posições socioeconômicas as quais cada 

um está submetido. Como defendia Aristóteles, a vontade é formada pala razão em 
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harmonia com a paixão, que por sua vez é fundamentada pelas afecções às quais 

cada qual é constantemente subordinado.  

 Por fim, esta latente dissonância ou falta de univocidade até então 

estudada neste trabalho, pode também ser facilmente verificada ao trocarmos o objeto 

de debate por outros de igual importância e também polêmicos como, por exemplo, a 

união homoafetiva, o aborto, a legalização da maconha, o desarmamento da 

população entre outros temas extremamente polêmicos. Porém, haja vista a 

complexidade de cada um desses temas, o estudo desta dissonância é material 

suficientemente exaustivo para um próximo trabalho.  
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