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RESUMO 

Diante da hierarquia formada na execução de crimes no Brasil, onde o Estatuto da Criança e 
do Adolescente é colocado a serviço de prerrogativas diante de jovens que estão sendo 
aliciados cada vez mais para o crime, a questão sobre a maioridade penal passa a ser objeto 
de estudo indispensável no presente contexto social e jurídico. Apesar de ser uma questão 
complexa, alvo de várias especulações e suposições, não se pode falar que o assunto foi 
abordado de forma exaustiva, ao contrário, o que se vê é a iminente necessidade de 
demonstrar os aspectos antropológicos e sociais que afetaram de forma consistente as tutelas 
protetivas disciplinadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o objetivo é identificar o 
liame entre a maioridade penal e a diminuição da criminalidade e da violência e averiguar se 
o meio onde convivem os jovens menores pode influir no seu comportamento, abordar acerca 
da maioridade penal no Brasil e identificar a responsabilização à luz do Estatuto da Criança e 
do Adolescente diante de diversas posturas adotadas em relação a  posicionamento 
contrários e a favor diante da maioridade penal, e pensar em medidas razoáveis e eficaz. 

Palavras-chave: Criminalidade. Maioridade Penal. Doutrina da Proteção Integral e Direito 

Penal. 

 



ABSTRACT 

On the hierarchy formed in the execution of crimes in Brazil, where the Statute of the child and 
adolescent is placed at the service of prerogatives to entice young people into crime, the 
question about criminal majority becomes the object of study is indispensable in this social and 
legal context. Although it is a complex issue, the subject of speculation and assumptions, you 
can't say that the matter was dealt with exhaustively, on the contrary, what you see is the 
imminent need to demonstrate the anthropological and social aspects affecting consistently 
the guardianship governed by the protective status of children and adolescents, the gola is to 
identify the link between the age of criminal justice and the reduction of crime and violence 
and ascertain if the middle where young children can have an influence on their behavior, 
discuss about the age of criminal law in Brazil and identify the accountability in the light of the 
Child and Adolescent Statute before various postures adopted in relation to the positioning 
against and in favor before the age of criminal, and thinking in reasonable measures and 
effective. 

Keywords: Criminality. Criminal Majority. Doctrine of Integral Protection and Criminal 
Law. 
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1 INTRODUÇÃO 

Diante da possibilidade da redução da maioridade penal, vem se debatendo 

muito os critérios adotados dentro dos cenários jurídicos, político e social, abordando 

o fato do crescimento desordenado do fator criminalidade que surge no âmbito das 

crianças e adolescentes, buscando uma reanálise nas normas diante destes 

comportamentos de forma a averiguar se a solução para combater a criminalidade e 

acabar com a delinquência seria a redução da maioridade penal, observando as 

possibilidades quanto ao nosso ordenamento jurídico constitucional que faz referência 

às garantias individuais.  

Do ponto de vista prático, imediatista, seria adequado aderir à ideia de diminuir 

a maioridade penal. Talvez isso acalmasse o clamor social, assim, a cobrança 

midiática seria aplacada, no entanto, do ponto de vista prático – funcional, a eficácia 

talvez não seja tão satisfatória quanto se espera. Em tempos em que a noção de 

punição e vingança parece estar totalmente difundida, é necessário refletir de forma 

detida e aprofundada sobre a complexidade do tema abordado, não sendo possível 

se encontrar o equilíbrio tratando o assunto em questão de forma isolada, sem 

considerar as diversas ramificações que devem ser destrinchadas. 

É plenamente adequado colocar em ênfase a discussão deste problema, 

ressaltando como é importante a sociedade manifestar através de seus órgãos 

competentes com o intuito de manter segura a população mais jovem e de 

proporcionar o bem-estar psíquico e social, assegurando assim a aplicabilidade dos 

direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição brasileira. Quanto aos 

menores de idade, tal cenário acaba por alimentar ideias de que a punição jurídica já 

prevista, não seja suficiente para resolver o problema, acabando por aliciar mais 

jovens infratores ao crime. 

No primeiro capítulo serão abordados, um breve relato do desenvolvimento 

histórico da formação da Constituição Federal e sobre os direitos das crianças e dos 

adolescentes, abordando um pensamento evolutivo das normas que tutelam a criança 

o jovem infrator, sobre os critérios biológicos, psicológicos e biopsicológicos, até o 

atual modelo que passa a enxergar a criança e o adolescente como pessoa titular de 

direitos e garantias, buscando compreender dentro de legislação própria medidas 
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capazes de ressocializar não apenas como punição mas para reintegração ao 

convívio com a  sociedade. 

O segundo capítulo será abordado dentro do contexto criminológico, a 

criminalidade juvenil, destacando fatores crescentes através de estudos das principais 

correntes criminológicas, visando entender as principais causas do comportamento 

criminoso, levando em consideração os fatores exógenos pertinentes ao seu caráter, 

conduta integrada a sociedade, uma vez que a exclusão social e o fator econômico, 

são fatores influenciadores que colocam o jovem dentro do universo da criminalidade. 

No terceiro capítulo serão analisadas as medidas socioeducativas previstas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, que são aplicadas na ocorrência de um ato 

infracional, como fator de sanções penais diante da discursão da impunidade perante 

o apelo da sociedade, sendo o Estatuto da Criança e do Adolescente não eficaz 

plenamente em seus efeitos, diante de um olhar jurídico social, no qual os jovens 

sofrem pelos descasos diversos diante de políticas públicas, objetivando um conflito 

com a lei, que garanta punição e possíveis soluções aos problemas. 

Será que é medida de justiça afirmar que a culpa dessa grande demanda de 

jovens criminosos reside apenas nos aspectos sociais como a pobreza, educação, 

base familiar, oportunidades, será que é justo dizer que são meramente aspectos 

psicológicos como a má índole, a falta de consciência e a perturbação mental, que 

estão associados de fato a esse problema? Será que a culpa pode ser atribuída aos 

pais por desleixo, displicência, irresponsabilidade, o fato é que não se pode imputar 

culpa isolada a ninguém. O presente trabalho abordará tais aspectos, afim de que 

sejam explanadas as vertentes possíveis que justifiquem o crescimento do 

envolvimento de jovens em crimes cada vez mais bárbaros. 

E por fim, não se podem ignorar as condições em que tais jovens cumpririam 

as penas derivadas de eventuais condutas criminosas, pois a República Federativa 

do Brasil ainda não adotou condições razoáveis compatíveis para a execução de 

possíveis penas imputadas aos menores de idade. Há que se preocupar com o 

contágio infeliz de tais jovens, visto que seriam imprescindíveis a observância e a 

individualização dos delitos afim de que fossem separados pela gravidade, assim 

como pela periculosidade apresentada em cada circunstância ocorrida, ou caso 
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contrário, portanto verifica-se, ao punir estaríamos aperfeiçoando futuros adultos para 

o crime, como se pode verificar na brilhante corroboração de Beccaria (2012): 

Se as penas são muito severas, os homens são naturalmente levados 
a cometer outros crimes para compensar a primeira punição. As 
épocas e os países mais notórios pela severidade das suas penas 
foram sempre aqueles nos quais as ações mais sangrentas e 
desumanas e os mais atrozes crimes foram cometidos, pois a mão do 
legislador e do assassino foi guiada pelo mesmo espírito de ferocidade 
que, no trono, ditou as leis de ferro para escravos e selvagens e, 
privadamente, instigou o súdito a sacrificar um tirano para abrir espaço 
a outro. 

Destarte a redução da maioridade penal, pode buscar no nosso sistema 

prisional soluções paliativas, pois as questões eficazes são as verdadeiramente 

sociais trazendo um olhar mais crítico ao problema do panorama social atual, 

destacando o fator humano que vem superando seus limites da descrença quanto ao 

próximo que o faz por imposição. 
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2 CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A MAIORIDADE PENAL 

2.1 Origem histórica  

No tocante o que corresponde à maioridade penal hoje, o indivíduo passa a 

responder pelos seus atos criminosos integralmente diante do nosso ordenamento 

jurídico, sendo estabelecida no Brasil a idade de 18 (dezoito) anos correspondente à 

responsabilidade penal e aplicação das normas estabelecidas no Código Penal e suas 

sanções. 

Segundo Brandão (2008): 

A imputabilidade é um juízo de reprovação pessoal sobre o autor de 
uma conduta típica e ilícita. O sujeito imputável é aquele capaz de 
alcançar a exata representação de sua conduta e agir com plena 
liberdade de entendimento e vontade. 

O entendimento da norma disposta no art. 27 do Código Penal, fixa os critérios 

sobre a imputabilidade, fica estabelecido em razão da idade, 

Vigorava no Brasil as Ordenações Filipinas no qual adotava um estilo 

extremamente rígido, com penas e multas imposta a efeito de coibir, inibir a 

transgressão, onde a lei se fazia da vontade do rei, logo qualquer desordem ou má 

conduta da parte de um indivíduo, exigia de imediato uma punição severa, para manter 

a soberania do rei. 

Segundo Brandão (2008):  

Na vigência das Ordenações Filipinas, a responsabilidade penal 
estabelecia a idade mínima de 7 (sete) anos de idade, mas eximia o 
menor da pena de morte, também concedia uma redução da pena, 
logo também existia um sistema de jovem adulto, onde incluía-se 
jovens entre 17 (dezessete) e 21 (vinte e um) anos, mantendo a 
imputabilidade penal total aos maiores de 21 (vinte e um) anos. 

Com a independência do Brasil, o país precisou de normas que demonstrasse 

a atual situação, que nesse contexto era a autonomia da nação, exigia uma legislação 

própria que afastasse o antigo domínio, logo aprovado em 23 de outubro de 1830 e 

sancionado como Código Criminal do Império em 16 de dezembro, destacando nesse 

código a abolição da aplicação de penas cruéis. 

Segundo Maciel (2010): 
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Com o surgimento do Código Penal de 1830, trouxe algumas 
mudanças em relação aos princípios de direitos e liberdades 
individuais no qual teve uma abordagem psicológica para 
aplicabilidade era feito o exame de capacidade de discernimento, 
sendo a idade penal inicial de 14 (quatorze) anos, logo se fosse 
comprovado o discernimento para aqueles de faixa etária de 07 (sete) 
aos 14 (quatorze) havia a hipótese de encaminhar o menor infrator às 
casas de correção e o tempo de permanência naquele local era 
determinado pelo juiz, podendo permanecer até a idade de 17 
(dezessete) anos. 

Em 1890, surgiu o Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, com o advento 

da República apresentou em seu conteúdo modificações ao anterior, em face do 

decreto promulgado então pelo governo provisório que propunha sua aplicabilidade 

em todo território nacional em seis meses. 

No tocante as mudanças apresentadas os menores de idade até 9 (nove) anos 

eram inimputáveis, defronte dessa nova legislação a aplicabilidade teria como base o 

critério biopsicológico sendo averiguado o discernimento e o conhecimento do infrator, 

aos maiores de 9 (nove) anos e menores de 14 (quatorze) anos, seria possível sua 

condenação, cabia a avaliação ao magistrado em analisar a capacidade de 

consciência do infrator. Portanto, ambos os códigos tinham medidas prescritas para 

aqueles que não atingiram a maioridade, mas tivesse praticado infração considerada 

crimes. 

Segundo Maciel (2010):  

Após o projeto de lei apresentado em 1912, alterando a perspectiva 
do direito da criança e do adolescente, afastando assim a área penal, 
em conjunto com os movimentos internacionais da época e até mesmo 
discussões internas levaram à construção de uma Doutrina de Direito 
do Menor, fundada no binômio carência/delinquência. Esta foi à fase 
da criminalização da infância pobre. Havia um pensamento 
generalizado de que o Estado tinha a obrigação de proteger os 
menores. 

Ainda nas palavras de Maciel (2010): 

Em 12 de outubro de 1927 foi publicado o Decreto 17. 943-A, que foi 
o primeiro Código de Menores do Brasil, também conhecido por 
Código Mello Mattos. De acordo em esta lei, a família, 
independentemente da situação econômica, deveria suprir de forma 
adequada as necessidades básicas das crianças e jovens. No campo 
infracional, crianças e adolescentes até os 14 (catorze) anos eram 
objetos de medidas punitivas com objetivos educacionais, enquanto 
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que os jovens entre 14 (catorze) e 18 (dezoito) anos eram sujeitos de 
sanções, apesar da responsabilidade atenuada. 

Desta forma a legislação buscou sensibilizar a mentalidade de uma sociedade 

repressora para um novo conceito de reeducação e conversão no tratamento e 

assistência ao menor, buscando também ampliar o olhar social da infância e 

juventude, além do aspecto jurídico, sendo a partir daí a preocupação do estado e 

promover programas de assistência à infância baseado nas ciências médicas, 

jurídicas e pedagógicas, para cuidar do bem-estar do menor com um caráter científico. 

No campo socioeducativo era imposta medidas de internação, com o intuito de 

ter um lapso temporal suficiente para a educação do infrator, sendo estabelecido o 

tempo de 3 (três) a 7 (sete) anos, no tocante aos menores abandonados os mesmos 

eram recolhidos a um lar cujo responsáveis eram tutores ou os próprios pais. 

O Código de 1940 traz ao campo penal as medidas de segurança, e uma gama 

de disposições e medidas e modos de sua execução vieram divididos em onze títulos 

no qual vêm tutelados os bens: dos crimes as pessoas, dos crimes contra o 

patrimônio, dos crimes contra a propriedade material, dos crimes contra o sentimento 

religioso e contra o respeito aos mortos, dos crimes contra os costumes, dos crimes 

contra a família, dos crimes contra a paz pública, dos crimes contra a fé pública, dos 

crimes contra a administração pública, no que dispõe o Código não trata dos imaturos, 

sendo característica o critério biológico, sendo a maioridade penal tutelada os 

menores de 18 anos, ora somente para declará-los, inteiramente fora do direito penal, 

sendo somente sujeitos apenas a pedagogia corretiva da legislação especial. 

Segundo PIERANGELI, (2004): 

Em 1984, com advento da Lei n. 7.209 de 11 de julho do mesmo ano, 
foi inserida várias alterações ao Código Penal, uma delas e o emprego 
da terminologia “inimputável”, apontando que somente poderão ser 
imputáveis os maiores de 18 (dezoito) anos, caracterizando a exclusão 
e a condição de imaturidade como fundamento para o indivíduo, 
estando estes sujeitos à legislação especial. 

É válido observar que o aprisionamento do indivíduo, cada vez mais deixa de 

ser regra e se torna exceção, pois o cárcere não proporciona ressocialização, não 

obstante tem transformado aqueles que se submete em delinquentes em potencial. 
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2.1.2 A doutrina da proteção integral e os aspectos constitucionais 

Segundo Maciel (2010):  

A Constituição Federal de 1988 surge num contexto histórico, 
influenciado por movimentos europeus, buscou um direito funcional, a 
favor da sociedade. De um sistema normativo no âmbito da 
ponderação de bens e patrimônio do indivíduo, passou-se para um 
novo modelo que prioriza direitos fundamentais da dignidade da 
pessoa humana, sendo assim do individual e patrimonial substituído 
pelo coletivo e social.  

Houve uma grande transformação no cenário jurídico no que diz respeito aos 

direitos da criança, com a promulgação da Constituição Federal de 1988 veio a 

regulamentação dos direitos da criança e do adolescente, pautado pela proteção 

especial aos direitos fundamentais e a igualdade jurídica, trazendo a Doutrina da 

Proteção Integral da Criança, não obstante persiste a desigualdade social, elemento 

determinante para o envolvimento na criminalidade. 

Segundo Pereira (2008):  

No art. 5º, da Constituição Federal de 1988, fazendo alusão aos 
direitos e garantias fundamentais, reconhecendo que as crianças e os 
adolescentes são titulares de direitos fundamentais como os adultos, 
logo o legislador constituinte através do texto constitucional 
estabeleceu caráter especial à criança. No que dispõe os arts. 227 e 
228, estabelece que são penalmente inimputáveis os menores de 
dezoito anos, sujeitos as normas da legislação especial, não ficam 
sujeitos ao Código Penal, e sim ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 

No texto constitucional nos seus arts. 227 e 228, o Brasil adotou uma doutrina 

jurídica integral se posicionando diante de um surgimento de nova política para 

proteção e garantia dos direitos da infância e da juventude, reconhecendo assim 

direitos as crianças e adolescentes, tais direitos eram até então titulares somente na 

idade adulta. 

A Constituição Federal possibilitou em seu art. 227 a criação de uma lei no qual 

garantisse à integridade da criança e do adolescente, in verbis: 

Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 
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O Estatuto da Criança e do Adolescente traz uma revisão, mais específica de 

conceitos e de posturas, se faz assim com maior abrangência independentemente da 

situação que qualquer criança ou adolescente esteja, sujeito nas práticas de atos 

infracionais, direitos estes garantidos juridicamente preconizando a titularidade dos 

direitos fundamentais para o desenvolvimento do ser humano, garantindo o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, que expressa claramente a proteção e garantias 

integral, como se lê no texto dos arts, do Estatuto da Criança e do Adolescente, in 

verbis: 

Art. 1º: Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao 
adolescente. 
Art. 2º: Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até 
doze anos de idade incompletos, e adolescentes aquela entre doze e 
dezoito anos de idade. 
Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se 
excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um 
anos de idade. 
Art. 3º: A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições de liberdade e de dignidade. 
Parágrafo único.  Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas 
as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, 
situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, 
deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, 
condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou 
outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a 
comunidade em que vivem. 
Art. 4º: É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 
circunstâncias; 
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância 
pública; 
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais 
públicas; 
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas 
com a proteção à infância e à juventude. 
Art. 5º: Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 
omissão, aos seus direitos fundamentais. 
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O Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art. 4º, correlacionado com o 

art. 227 da Constituição Federal, do tocante ao princípio da prioridade absoluta e 

Proteção Integral, tem a reafirmação fundamentada no dispositivo do art. 227, 

assegurando a criança e ao adolescente a defesa à promoção dos direitos 

fundamentais, ocorrerá conjuntamente com a família, sociedade e Estado, logo a 

família está intitulada como fator principal para atuar em defesa dos direitos 

garantidos, não eximindo a responsabilidade de todos elencados no artigo, mas 

determinando como prioridade absoluta por parte da família, sociedade e do poder 

público.  

A lei garante condições melhores e tem um caráter de proteção absoluta às 

garantias fundamentais à criança e ao adolescente, como direitos sociais, condições 

estas independentemente de sua conduta, classe social e visa estabelecer condições 

para o jovem ter um desenvolvimento psíquico e social sadio, observando a norma o 

fato deste indivíduo ainda estar em desenvolvimento, sendo assim garantido a quem 

cometer atos infracionais medidas socioeducativas para recuperação e inserção 

novamente na sociedade. 

Segundo Bulos (2010): 

As garantias fundamentais são mecanismos de natureza jurídica, por 
meio das quais tais direitos constitucionais se exercem, limitando os 
poderes do Estado, pois proíbem abusos de poder e asseguram os 
direitos que não podem ser violados. 

Logo, esses novos paradigmas estabelecem direitos e garantias a criança e ao 

adolescente, considerando esses ter condições em conservar seus direitos, tendo 

ainda o Estado como garantidor no cumprimento desse relacionamento que versa 

como máxima importância à proteção que beneficiam a infância a juventude. 

O Código Penal fixa em 18 (dezoito) anos de idade a maioridade penal, 

conforme dispõe a Constituição Federal no seu art. 228:  

Art. 228: São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, 
sujeitos às normas da legislação especial.  

Com o advento da Constituição Federal de 1988, a imputabilidade é tratada 

como direito e garantia fundamental, objetivando a preservação dos direitos da criança 

e do adolescente, ficando assim o Estado responsável de elaborar programas sociais 
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que garanta assistência integral dos direitos garantidos a criança e ao adolescente, 

como por exemplo, o direito a cultura, educação, saúde, dignidade, lazer à vida, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária e a profissionalização. 

Segundo LIBERATI (2000): 

Estão sujeitos às normas do Código Penal, os maiores de 18 (dezoito) 
anos, no qual o código optou pela prevenção absoluta de 
imputabilidade, e aos menores de 18 (dezoito) anos a legislação 
especial, tendo o art. 27 do Código Penal elencado como 
característica o critério biológico do agente, não importando o 
momento do fato se possuía ou não condições mentais, o autor será 
inimputável, será imputável por sua maioridade, sendo assim o art. 
228 da Constituição Federal uma transcrição do disposto do art. 27 do 
Código Penal tratando ambos da inimputabilidade. 

2.2 Correntes favoráveis e contrárias a redução da maioridade penal 

A possibilidade que concerne à redução da maioridade penal questiona aqueles 

que são favoráveis e contrários através de uma reforma constitucional, há segmentos 

diversos com pontos vista diferentes. 

A Constituição Federal em seu art. 228 traz em seu texto constitucional cláusula 

de inimputabilidade como limite de idade classificado ao menor de 18 (dezoito) anos, 

há uma corrente que defende que a matéria deste artigo teria alcance à condição de 

direito e garantia individual, configurando assim cláusula pétrea, não podendo ser 

objeto de Proposta de Emendas Constitucionais, conforme teor do art. 60 da 

Constituição Federal em seu inciso 4º, com fundamento no art. 228 este artigo não 

seria inconstitucional tendo em vista que somente não será passivo de mudança os 

elencados no texto constitucional art. 60, inciso 4º. 

No aspecto sociológico e psicológico argumentam várias correntes se 

posicionando a favor da redução da maioridade penal, expondo um ponto de vista de 

que a impunidade gera mais violência, onde os jovens que estão envolvidos em 

organizações criminosas já possuem consciência plena dos seus atos e que as penas 

estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente são brandas não possuindo 

sua eficácia, como as penas aplicadas a um adulto e por isso continuam a praticar 

crimes. 

No texto constitucional estão elencadas várias hipóteses notáveis insuscetíveis 

de revisão para alteração por Emenda Constitucional, entre eles os direitos e garantias 
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individuais, não só aquelas elencadas no teor do art. 60, inciso 4º, e também no rol do 

art. 5º, § 2º, da Constituição Federal, que dispõe: 

Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou 
dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil 
seja parte. 
Art. 60: A constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
§ 4 - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente 
a abolir: 
IV - Os direitos e garantias individuais. 

Segundo CAPEZ (2008): Logo diante de tese já julgada e acolhida pelo 

Supremo Tribunal Federal, onde já se reconheceu em julgado que existem cláusulas 

pétreas como direito difuso em todo o texto constitucional não somente aquelas 

elencadas no rol do art. 5º da Constituição Federal, como declarado na ADIN 939-

7/DF, e também violaria convenções ratificadas pelo Brasil, onde não somente o 

nosso país é signatário, mas vários outros não podendo ter leis mais gravosas 

relativas à responsabilidade de menores, exemplo a Convenção das Nações Unidas 

dos Direitos da Criança, promulgada como DECRETO n. 99.710, DE 21 DE 

NOVEMBRO DE 1990.  

Desta forma, fica a impossibilidade jurídica de interpretação contraria diante da 

redução da maioridade penal, ficando o art. 228 da Constituição Federal, uma 

extensão das regras contidas no art. 5º como objeto de imutabilidade, sendo 

extensões interpretativas garantidas à ordem constitucional respeitando 

inimputabilidade em razão da idade já prevista, como também o princípio da proteção 

à dignidade da pessoa humana. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2099.710-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2099.710-1990?OpenDocument
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3 A CRIMINOLOGIA NA MENORIDADE PENAL 

3.1 Conceito e objeto da criminologia 

Segundo Sutherland (2002): “Criminologia é um conjunto de conhecimentos 

que estudam o fenômeno e as causas da criminalidade, a personalidade do 

delinquente, sua conduta delituosa e a maneira de ressocializá-lo.” 

Destarte, a criminologia influi como fenômeno que estuda o crime e aborda 

métodos para prevenir possíveis delitos e o aumento da criminalidade desordenada, 

compreendendo em seu papel o fator social, influenciando na criação de políticas de 

prevenção contra o crime. 

Quando se fala em criminologia remetemos a vários contextos, mas complexos, 

como um fator predominante como o social, envolve o crime em sua essência e na 

sua realidade e no estudo do seu comportamento, vários são os fatores capaz de 

privilegiar e direcionar o comportamento individual do indivíduo, que poderão ser 

evidenciados através de teorias sociológicas criminais e entende o crime e os conflitos 

que o cercam como fenômeno social. 

Desta maneira Cervini (2002), elenca fatores que favorece a criminalização 

com uma sociedade que reproduz a violência e ao mesmo tempo em que exerce 

comportamentos que viola os direitos humanos, em desfavorecimento aos grupos 

mais fracos, onde encontra provavelmente o delinquente. 

A criminalização pode ser um dos instrumentos da luta pela 
dominação entre os diferentes estratos e classes da sociedade. A 
designação por parte de um grupo social de certos elementos do modo 
de vida de outro setor da sociedade como criminoso, expressa 
simbolicamente a superioridade do primeiro grupo que criminaliza o 
outro. 

3.2 A criança e o adolescente no contexto criminológico 

A criminologia tem múltiplo aspecto de aplicação e estudo, trata-se de uma 

ciência casual explicativa a qual engloba em seu objeto de estudo: Crime, criminoso, 

esquemas de combate à criminalidade, prevenção, vítima e terapêuticas criminoso, 

esquemas de combate à criminalidade, prevenção, vítima e terapêuticas 

ressocializantes. 
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Segundo Fernandes (2002): 

Desde o Código de Hamurabi, até Aristóteles, podemos encontrar 
vários posicionamentos sobre as causas e implicações criminológicas, 
aspectos relacionados aos costumes de determinados povos até as 
causas econômicas como fato gerador do criminoso e 
consequentemente do crime, assim como posicionamentos de cunho 
psiquiátrico, sendo para tanto, consideradas as várias escolas 
criminológicas e suas teorias e apontamentos condicionantes como os 
aspectos biológicos, psicológicos e sociais. 

Neste sentido a criminologia mais moderna defende o uso de tratamentos não 

institucionais, porque haveria inequívoco prejuízo ao indivíduo com a restrição de sua 

liberdade ou afastamento de seu meio. Nesse contexto ressalta-se a importância da 

análise biopsicossocial da criminologia: Biologia criminal (aspectos genéticos, 

anatômicos e fisiológicos) cuida da crimino gênese, ou seja, da presença de 

tendências de etiologia genética associada à psicologia criminal (estudo de 

comportamento humano e da saúde mental) e ainda à Sociologia criminal (fenômenos 

sociais). 

A maior condição de criminalidade resulta da atribuição negativa dada pelos 

mecanismos de controle social (policiais, juízes, promotores), diferenciando 

delinquentes de não delinquentes. Assim surgem criminosos, prostitutas e outras 

atribuições taxativas no exercício do controle social. A história da humanidade é um 

imenso mar de erros, sobre o qual algumas obscuras verdades podem ser 

encontradas flutuando entre a sociedade. 

Desta maneira Beccaria (2012, p. 122/123): em sua memorável obra Dos 

delitos e das penas, expõe o fato da educação de forma positiva a ser considerada no 

combate da criminalidade, leia-se: 

O método mais seguro de prevenir crimes é aperfeiçoar o sistema 
educacional. [...] a educação útil, que consiste principalmente em 
apresentar às mentes um pequeno número de temas selecionados 
que substituam as cópias pelos originais dos fenômenos físicos e 
morais, guiando o pupilo na virtude, através da fácil estrada do 
sentimento e protegendo-o do mal pelo infalível poder das 
inconveniências necessárias, em vez do comando, que somente 
consegue uma falsa e momentânea obediência. 

Neste sentido, é correto afirmar que cultivar hábitos que façam de nós 

indivíduos de bom caráter, fará com que a educação moral esteja menos relacionada 
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com a promulgação de leis do que com a formação de hábitos na construção do 

caráter. Se cultivados hábitos de um tipo ou de outro desde muito jovens, faz muita 

diferença, ou melhor, faz toda diferença. 

Não se pode negar para todos os fins, que reduzir a menoridade penal baseada 

meramente em fatores estatísticos negativos possa ser uma medida de justiça 

adequada. Quando não se tem um modelo de enquadramento moral disseminado nos 

meios educacionais e uma funcionalidade social estruturada, as aplicações dos 

recursos punitivos perdem o sentido de efetividade. A ideia de justiça significa 

respeitar certos direitos humanos universais tais direitos são essenciais para o real 

direito pessoal, acrescendo que homens que é privado não é completamente, livres 

de suas amarras. 

 Os fatores sociais são determinantes no desenvolvimento cognitivo e 

desenvolvimento moral da criança, os quais estão relacionados a desorganização 

familiar; desorganização social; reculturação, ou seja, choque cultural; promiscuidade; 

educação e escolaridade; religião e fator econômico. Existem ainda casos em que se 

pode atribuir o desvio de conduta da personalidade a fatores psicológicos, pessoas 

que nascem com predisposição assassina, o que dificilmente nota-se no Brasil em 

idade infante juvenil.  

Em estudo desenvolvido por os três pesquisadores da universidade Harvard 

(1977), na obra Desenvolvimento e Personalidade da Criança, autores relatam que 

quando defrontados com questões relativas a transgressões da lei, os adolescentes 

mais jovens tendem a dar respostas simplistas e autoritárias enfatizando a punição e, 

caso esta não dê resultados, mais punições. Ao contrário destes, os adolescentes 

mais velhos interessam-se mais pelos direitos individuais, considerando soluções 

alternativas para punições, como reformas e reabilitação. Também questionam a 

utilidade imparcial da lei ou costume violado, distinguindo entre intenção e conduta e 

considerando a possibilidade de que os atos ilegais possam ser sintomas de 

problemas fundamentais. 

Quando perguntaram a um adolescente de 12 anos de idade qual o objetivo 

das leis, ele respondeu: “Se não tivéssemos leis, as pessoas poderiam sair por aí 

matando outras pessoas.” Em contraste a ele, um adolescente de 16 anos disse: “A 
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fim de propiciar segurança e sustentar o governo.” Enquanto outro comentou: “São 

basicamente linhas de orientação de conduta para as pessoas...” 

O estudo em questão constatou relevante consideração ao quantificar e 

qualificar a capacidade dos jovens quando pontua que pertinente ao estudo 10% dos 

jovens de mais de 16 anos mostraram princípios claros de raciocínio, mas todo esses 

10% foram capazes de apresentar pensamento lógico formal e concluí que a 

consecução de um estágio cognitivo apropriado é condição necessária, mas não 

suficiente, para o atingimento do estágio moral. 

Brasília ganhou notoriedade na crescente criminalidade, desta forma dados 

apresentado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito federal, aponta o alto 

índice de violência com base nos dados divulgados pelo Anuário Brasileiro de 

Segurança Pública em 2012 o Distrito Federal ocupou o 9º lugar entre as unidades da 

Federação nas taxas de homicídios, contudo ao analisarmos a mesma pesquisa feita 

no âmbito dos menores autores de violência no Distrito Federal, no que diz respeito a 

homicídios cometidos pelo menor não chega a 1%.  

 O quadro abaixo dispõe sobre resultado da pesquisa com os percentuais de 

criminalidade por região administrativa do Distrito Federal, nos homicídios dolosos no 

ano de 2012, com a finalidade de apontar o índice crescente da taxa de criminalidade 

entre os imputáveis. 

Quadro1: Número de registros de ocorrência de homicídios dolosos e taxa por área da 
região do Distrito Federal referente ao de 2012. 

Fonte: Sistema Nacional de Estatísticas em Segurança Pública e Justiça Criminal (SINESPJC); Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública, 2012. 

HOMICÍDIO NO DF POR REGIÃO 
ADMINISTRATIVA 

TOTAL VARIAÇÃO 
ABSOLUTA 

VARIAÇÃO 
(%) 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

RA 09_CEILANDIA 64 63 -1 -1,60% 6 6 16 15 13 12 20 19 9 11 

RA 06_PLANALTINA 36 37 1 2,80% 6 7 7 6 13 8 5 9 5 7 

RA 12_SAMAMBAIA 35 28 -7 -20,00% 7 6 5 10 6 5 10 2 7 5 

RA 02_GAMA 20 24 4 20,00% 3 7 1 6 9 3 3 5 4 3 

RA 13_SANTA MARIA 27 19 -8 -29,60% 3 3 5 5 7 5 7 4 5 2 

RA 15_RECANTO DAS EMAS 23 19 -4 -17,40% 4 5 5 5 7 4 4 3 3 2 

RA 14_SAO SEBASTIAO 18 15 -3 -16,70% 1 2 5 3 7 5 3 0 2 5 

RA 03_TAGUATINGA 15 14 -1 -6,70% 4 1 1 4 3 2 5 5 2 2 

RA 25_ESTRUTURAL 21 14 -7 -33,30% 3 1 4 5 3 2 7 1 4 5 

RA 01_BRASILIA 7 7 0 0,00% 1 2 1 0 1 3 2 1 2 1 

SUBTOTAL 266 240 -26 -9,80% 38 40 50 59 69 49 66 49 43 43 
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O Quadro2 dispõe sobre resultado da pesquisa que retrata número ocorrências 

registradas nas Delegacias da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, dos 

menores autores de violência no período de janeiro a julho de 2012. 

Quadro2: Número do resultado da pesquisa dos registros que retrata o número de 
ocorrências registradas nas Delegacias da Criança e do Adolescente do Distrito Federal 

referente ao período de janeiro a julho de 2012. 
NATUREZAS Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Total 

AÇÃO USO E PORTE DE DROGAS 75 52 50 84 104 138 88 591 

LESÃO CORPORAL DOLOSA 26 30 48 50 68 71 51 344 

AÇÃO TRAFICO DE DROGA 48 36 34 43 50 49 36 296 

AMEAÇA 24 11 28 36 64 66 49 278 

ROUBO A TRANSEUNTE 30 24 24 51 43 51 38 261 

AÇÃO PORTE DE ARMA 38 15 33 48 36 36 27 233 

FURTOS DIVERSOS 8 9 18 11 17 8 17 88 

FURTO EM COMERCIO 8 9 11 14 10 17 11 80 

TENTATIVA DE FURTO 13 4 4 16 9 12 12 70 

ROUBO EM COMERCIO 9 4 11 10 8 9 7 58 

ROUBO DE VEICULO 11 12 8 7 4 7 7 56 

RESISTENCIA 4 2 5 7 11 7 10 46 

FURTO EM RESIDENCIA 3 4 4 11 5 5 6 38 

TENTATIVA DE HOMICIDIO 3 4 4 9 3 6 4 33 

FURTO DE VEICULO 2 2 1 7 1 8 5 26 

ESTUPRO 2 2 2 3 8 6 5 28 

FURTO EM VEICULO 6 2 8 2 4 1 4 27 

ROUBO A TRANSPORTE COLETIVO 1 4 1 2 2 7 2 19 

ROUBO A POSTO DE COMBUSTIVEL 2  1 1 2 1 1 8 

ROUBO C/RESTRIÇÃO LIBERDADE  2 4 1  1  8 

TENTATIVA DE LATROCINIO  1 1 1 2   5 

ROUBOS DIVERSOS  1   1  1 3 

DISPARO DE ARMA DE FOGO  2   1   3 

HOMICIDIO 1      1 2 

ROUBO EM RESIDENCIA     1  1 2 

TOTAL 314 232 300 414 454 506 383 2.603 

Fonte: Sistema Nacional de Estatísticas em Segurança Pública e Justiça Criminal (SINESPJC); Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública, 2012. 

E, diante de todo exposto, encontramos na essência a indispensável aplicação 

da individualização da pena, que tem por finalidade aplicar a sanção de acordo com a 

circunstância da infração, bem como de acordo com as qualidades pessoais do 

agente.  

Não se pode misturar jovens com problemas fundamentais de orientação social 

com aqueles que se tornaram há muito tempo senhores do crime, isso apenas 

contribuiria para massificar e fortalecer a iniciação profissional de jovens em crimes 

cada vez mais bárbaros. 

3.3 Fatores sociais que influenciam a criminalidade  

Quanto aos fatores sociais que são condições determinantes capaz de 

influenciar e induzir o aumento dos delitos cometidos por crianças e adolescentes, 

destaca-se as condições econômicas de forte influência no exercício da vida em 
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sociedade, em via de regra decorre de políticas salariais arbitrarias que influenciam 

na situação econômica, hoje na atual conjuntura vivemos esse momento, da não 

expansão da atividade comercial, onde indústrias estão fechando as portas, conduto 

gerando crise e consequentemente vêm gerar uma quantidade de pessoas 

desempregadas, procurando colocação dentro do mercado de trabalho, logo esses 

fatores influenciam a aqueles que sofrem em tese, é uma porta aberta diante do 

contrapeso cultural, causando possibilidades de inicialização ao crime. 

Nesses períodos de grande turbulência tendem a aumentar os índices de 

criminalidade, sendo o status social fator que diferenciam as classes com grande 

descontentamento aos menos abastardo diante de uma concentração de renda 

desigual, aumentando assim a delinquência juvenil, predominando assim o fator 

econômico o mais importante diante de crises frequentes na economia, vem 

incentivando a criminalidade e vice-versa. 

Destaca Fernandes (2002, p. 389): “a pobreza, por si só não é um dos fatores 

que induz ao crime.”, onde a aversão das pessoas acaba fermentando uma 

insatisfação de inconformismo de revolta as classe sociais menos favorecidas, gera 

esse sentimento de revolta de viver na pobreza e vê-se na maioria dos criminosos um 

status de miserável, pobre, semianalfabeto e sem formação moral adequada, o que, 

direta ou indiretamente contribui para o aumento da delinquência e cria uma visão 

estereotipada do agente criminoso. 

A miséria é elevada ao ápice como a pobreza em seu extremo, ainda presente 

em grande quantidade no mundo, essa miséria retrata a triste realidade do indivíduo 

que é levado às mínimas condições de existência com uma insignificante parcela de 

dignidade que lhe resta, o estado de carência total é a situação de mendicância, 

tornando-os presas fáceis para o crime. (Fernandes, 2002) 

O autor, anteriormente citado, destaca a miséria e a pobreza como um fator 

predominante que propicia o indivíduo a delinquir, é elevado ao máximo à situação 

daqueles que tem pouco ou aqueles que não têm mais nada, desta feita, retrata uma 

luta incansável contra esses fatores, e assim, logo há possibilidade de diminuição da 

criminalidade através de medidas sociais, educação e leis que garantam ações 

individuais e coletivas capazes de diminuir a miséria e as condições desfavoráveis no 

qual é realidade diante de classes sociais diferentes. 
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No sentido da diferença social, tem se como exemplo as moradias em locais 

com condições precárias para residência, como morros, encostas, beiras de rios e 

áreas públicas, onde há deficiência na organização que pré-dispõe a criminalidade 

relacionando assim a má educação, condições desfavoráveis nas escolas, incidência 

de analfabetismo, o desemprego de alguma forma influencia sistematicamente, sendo 

o indivíduo propenso para criminalidade. 

Afirma Fernandes, (2002, p.391): 

A luta contra a miséria tem consequências sob o ponto de vista da 
diminuição da criminalidade. Deve-se, ademais, incentivar todas as 
tentativas para desenvolver o gosto pela economia, abstendo-se as 
pessoas de prazeres supérfluos, inúteis ou temerários. As sociedades 
de mútuo-socorro têm, quiçá, um importante papel a desempenhar. 

São evidentes o descaso e a má distribuição dos recursos pelo poder público 

que detém o poder econômico, através dos desmandos com as classes sociais menos 

favorecidas, que tem como agente potencializador o Estado, no crescimento do fator 

criminológico, as leis não se faz eficaz, mas há mecanismos jurídicos para a proteção 

à infância, meios para ser empregados em confronto com a criminalidade, há de se 

falar também na ociosidade dos jovens por falta de programas sociais, até mesmo 

incentivos da sociedade sendo ações preventivas contra e expansão e para coibir a 

criminalidade, onde se faz importante o ambiente moral e social em que vivem. 
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4 UMA VISÃO CRÍTICA SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

O diploma legal em debate parece ser mais adequado a países de primeiro 

mundo, uma vez, que já se mostra desafeiçoado à verdadeira realidade nacional. 

Pode-se dizer ainda que se trata de “uma lei de fadas para uma realidade de Bruxas”, 

pois se encontra no mencionado estatuto dispositivo de difícil ou quase impossível 

aplicabilidade ao que se destina. (Fernandes, 2002). 

Neste sentindo, observa-se ainda de forma extensiva que sua efetividade 

finalística permanece no mundo ideológico. Atualmente falar de luta contra o crime 

significa assinalar finalidade ao direito penal, designadamente à pena. O direito de 

punir passa a justificar-se à luz da necessidade dirigida à prevenção do cometimento 

de outros delitos, no entanto, a sociedade já não dispõe de um direito penal que seja 

uma garantia de liberdade. Não se pode aplicar a teoria do utilitarismo em termos 

criminológicos esperando um resultado positivo no contexto social. (Rodrigues, 2001).  

Afirma que a Constituição, o Direito Penal e ainda o Estatuto da Criança e do 

Adolescente somente alcançarão o propósito democrático quando forem capazes de 

abandonar a forma imbecializadora de educar crianças, adolescentes e jovens 

adultos. A lei e a justiça não podem ser vitoriosos em um país simplesmente porque 

o juiz está sempre pronto no seu banco e porque os agentes policiais estão sempre 

alertas. Para que eles sejam vitoriosos, cada membro da sociedade deve cooperar 

com eles, todos são chamados e é o dever de todos esmagarem o arbítrio e a 

ilegalidade, visto que, todo homem que usufrui da lei deve também fazer a sua parte 

para manter o poder e o respeito pela lei. (Cunha, 2008) 

Pontua que não se deve acusar a injustiça de tomar o lugar da lei, mas da lei 

de permitir isso. Sob a luz dessa afirmação pode-se salientar o iminente risco que a 

ordem social corre com a temerária possibilidade da redução da maioridade penal, a 

função social do Estatuto da Criança e do Adolescente é a reeducação e 

ressocialização de menores infratores. Ao avaliar o sistema penitenciário brasileiro 

podemos de forma categórica afirmar que o mesmo não comporta estrutura para que 

a alteração da menoridade penal alcance o progresso ou os resultados que vem sendo 

projetados. (Thering, 1818-1892) 
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A punição de um crime pode não ser justa, ainda que necessária, se as leis não 

tiverem se esforçando para preveni-lo através das melhores maneiras que a época e 

os meios oferecem. (Beccaria, 1738 – 1794, p. 100). 

A forma sempre teve mais influência do que a razão na compreensão popular. 

No entanto, ao contrário do que se tem apregoado sobre um resultado alegórico em 

relação a redução da menoridade penal, a forma mais adequada requer um adendo 

no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente com a finalidade de uma abordagem 

mais específica para crimes com caráter hediondos especificados na Lei n. 

8.072/1990 e os equiparados. Requer preservar a função social do Estatuto da 

Criança e do Adolescente em concordância ainda com o estipulado na Constituição 

Federal em seu art. 227 caput e incisos seguintes. (Cunha, 2008) 

A história da humanidade é um imenso mar de erros, sobre o qual algumas 

obscuras verdades podem ser encontradas flutuando aqui e ali. Ao considerar a 

possibilidade de tal proposta de redução da menoridade penal, é indispensável que 

outras esferas do direito sejam alcançadas com tal medida, tais como capacidade civil 

e todas as suas ramificações desde os direitos fundamentais ao direito tributário, 

passando ainda por proibições no que tange ao Código de Trânsito brasileiro e 

desaguando no enquadramento penal. 

Diante de todo exposto, constata-se que não se trata meramente de uma 

análise individualizada quando a questão da menoridade penal é abordada, é 

necessário lançar um olhar sob todas as tutelas do direito. Neste ponto não é 

meramente uma questão jurídica e sim cultural, a sociedade brasileira deve estar 

pronta para contrabalancear os deveres assim como os direitos em detrimento a 

menoridade penal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tema redução da maioridade penal em nada contribuirá para a redução da 

criminalidade que vivemos no cenário atual. Contudo, sabemos que o sistema 

prisional não contribui muito para a ressocialização do criminoso adulto, na questão 

da reeducação e reinserção do indivíduo na sociedade, assim o sistema é responsável 

pelo modo em que o indivíduo adulto é devolvido a sociedade, tendo em vista que a 

prisão do criminoso não encerra o problema da criminalidade, mas se inicia um novo 

questionamento a ser resolvido. Dentro desse contexto inserir o adolescente no meio 

do indivíduo adulto causará efeitos danosos, pois uma vez que o mesmo não possui 

a mesma capacidade de discernimento dos demais adultos, passando o adolescente 

ainda pelo estágio de formação e de desenvolvimento físico e mental. 

Diante do exposto nesse trabalho há diversos fatores capazes de influenciar a 

criança e o adolescente no contexto criminal para cometer atos infracionais, 

destacamos a relação com a família, problemas sociais de ordem governamental 

como falta de educação, saúde e desemprego. O adolescente ou a criança que por 

fatores diversos não se sentirem parte no meio social que vivem, estão mais propícios 

a transgredir procurando um lugar ao sol, nem que para isso use de meios ilícitos e 

transgredindo as normas imposta pela sociedade. 

A legislação brasileira dispõe que os menores de 18 anos ficam sob a tutela do 

Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), pois considera que os mesmos ainda não 

têm condições e maturidade suficientes para compreender um ato ilícito e seu caráter 

ao cometê-lo, logo não podemos negar diante do cenário que vivemos, que um 

indivíduo de 16 anos não tenha discernimento do que é certo e errado, ele tem 

condições de alcançar a ilicitude do fato, é notório que a sociedade tem sensação de 

impunidade quando se refere aos adolescentes infratores, diante da questão da mídia 

que coloca a situação como se não houvesse pena para esses de acordo com o 

Código Penal Brasileiro, mas ao contrário disso, esses jovens infratores são 

penalizados, sofrem medidas socioeducativas prevista em legislação própria, varam 

as medidas vão de uma advertência a internação em locais apropriados para os atos 

cometidos, sendo cada medida dessa aplicada conforme o ato infracional, todas elas 

tem um caráter pedagógico, ressocializador, para que o indivíduo não venha a ser 

reincidente. 
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Contudo, não podemos negar que diminuindo a maioridade penal podemos 

transformar esses jovens que hoje se encontram sob a proteção do Estatuto da 

Criança e do Adolescente em delinquentes permanentes, não tendo a capacidade de 

voltar ao convívio social, se eles ficarem sob a tutela do Estado e do Poder do sistema 

penitenciário, desta forma hoje em se pensar em redução da maioridade penal, 

deveremos levar em conta que o Brasil hoje é um dos piores países que tem um 

péssimo sistema penitenciário, não sendo capaz realmente do indivíduo cumprir pena 

e sair um indivíduo arrependido do que fez, por feitas como essas é absolutamente 

improprio e incorreto colocar jovens que ainda não tem formação psicológica formada 

com adultos dentro de um sistema carcerário falido, precário, improprio já com uma 

cultura predominante de níveis cada vez mais altos de criminalidade partindo de 

dentro do próprio sistema, não trazendo benefícios a sociedade, transformando um 

jovem de 16 anos de idade em um especialista do crime, com especialização e 

doutorado. 

Por fim diante dos fatores já explorados que influenciam a criminalidade do 

jovem infrator, a solução da melhora dessa situação tem dentro de um  contexto a 

base do Poder Público, que é capaz de ser o maior incentivador na aplicação de 

recurso financeiros, no que diz respeito aos jovens e como eles devem ser aplicados, 

logo, vale destacar que hoje o jovem não é uma questão prioritária nas políticas 

públicas, sendo um tempo questionável essa situação, onde não consegue mudar 

assim rapidamente, a fatores na aplicação das normas que dificultam a melhora das 

medidas socioeducativas, dificultando a relação da situação do adolescente que vive 

em conflito com a lei em questão da sua punibilidade. 

Observa-se que, a lei modificada em nada adiantará, pois o rigor da lei em si 

não reduzirá a criminalidade, para que seja necessário que se tenha êxito na questão 

da redução, creio que seja necessário, primeiro dentro da legislação vigente de 

Estatuto da Criança e do Adolescente, seja revista as medidas socioeducativas com 

mais rigor aos atos cometidos diferenciando a cada infração, logo a legislação 

cumpriria sua função social diante da sociedade sem precisar que se tenha essa 

redução na maioridade penal, pois o Estado primeiramente deveria cumprir com os 

adultos sua função de ressocializar, reeducar e incluir novamente aquele adulto a 

sociedade, não somente puni-lo como faz, não precisando assim nada adianta 

modificar a lei vigente, pois apenas a rigorosidade da lei não reduzirá a criminalidade. 
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Para que se tenha tal redução, é necessário que o sistema prisional cumpra a 

sua função teórica, que é a de ressocializar, reeducar e incluir novamente o infrator 

na sociedade, não apenas punir como o faz, antes de pensar em punição deveria  se 

pensar em como seria a melhor punição, para que a melhor punição traga eficácia e 

não exclusão do jovem diante da sociedade, que por sua vez pode não querer uma 

vida nova após o cárcere. 
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