
A INEFICÁCIA DE EMENDA CONSTITUCIONAL À REDUÇÃO DA 

MAIORIDADE PENAL 

THE INEFFICIENCY FOR CONSTITUTIONAL AMENDMENT TO REDUCE THE 

PENALTY OF MAJORITY 

Luiz Eduardo França Marques 

Segundo Ingo Wolfgang Sarlet (2007), o conceito de eficácia inclui, sem 
dúvida, uma série de aspectos que requerem resolução de problemas e análise. 
A controvérsia, afetou inclusive o uso da palavra eficácia e os diferentes 
significados que podem ser atribuídos a essa palavra. Neste sentido, mesmo 
com base nas opções temáticas existentes, a palavra supramencionada, centra-
se na questão da validade dos direitos fundamentais inerentes à Constituição 
Federal de 1988. Assim, como explicam os autores legislativos, o Estado 
distingue eficácia e eficiência, coadunando o significado em diferentes posições. 
A eficácia (validade) inclui o adjetivo de uma regra que torna sua aplicação lícita, 
que torna obrigatória a obediência a norma, e, portanto, validade é a verdadeira 
condição de normas, pois somente regras com eficácia podem ser válidas. No 
entanto, é importante não esquecer a estreita ligação entre os conceitos de 
vigência e eficácia.  

 

RESUMO 

O Estatuto da Criança e do Adolescente está estreitamente articulado com a 

Constituição Federal de 1988. A Carta dos Direitos Políticos e o Direito Penal 

Brasileiro; ambos enfatizam a importância das sanções e punições penais 

escolhidas pelo Legislador, seja, princípios normativos do Direito Penal ou por 

Lei Especial, como trata o ECA, com as medidas intermediárias de educação 

social para a ressocialização do menor infrator. Notadamente, no Direito Penal, 

tem-se a mesma substância da Lei Especial, no tocante a dignidade da pessoa 

humana, ambos esculpidos no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. A 

Declaração Universal dos Direitos Humanos está em conformidade com os 

conhecimentos históricos inerentes aos direitos das crianças e jovens, que teve 

seu impulso oficial na Convenção sobre os Direitos da Criança e no Protocolo 

Facultativo à Convenção adotada pela Assembleia Geral da ONU. Esses direitos 

foram reiterados no ano de 2017. No entanto, a realidade sobre a situação e 

realidade do sistema ainda resiste à proposta estabelecida pelo Legislador 



constitucional, ainda que, tenha-se a decisão do Supremo Tribunal Federal 

confirmando ser este um preceito constitucional e de normas aos direitos e 

garantias fundamentais instituídos pela Constituição Federal de 1998.  
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ABSTRACT  

The Child and Adolescent Statute is closely articulated with the Federal 

Constitution of 1988. The Charter of Political Rights and Brazilian Criminal Law; 

both emphasize the importance of sanctions and criminal punishments chosen 

by the Legislator, that is, normative principles of Criminal Law or by Special Law, 

as dealt with by the ECA, with intermediate measures of social education for the 

resocialization of minor offenders. Notably, in Criminal Law, there is the same 

substance of the Special Law, regarding the dignity of the human person, both 

enshrined in article 5 of the Federal Constitution of 1988. The Universal 

Declaration of Human Rights is in accordance with the historical knowledge 

inherent in the rights of children and young people, which had its official impetus 

in the Convention on the Rights of the Child and in the Optional Protocol to the 

Convention adopted by the UN General Assembly. These rights were reiterated 

in 2017. However, the reality of the situation and reality of the system still resists 

the proposal established by the Constitutional Legislator, even though, there is 

the decision of the Federal Supreme Court confirming that this is a constitutional 

precept and of norms to the fundamental rights and guarantees established by 

the Constitution Federal of 1998. 
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1 INTRODUÇÃO 

Muitos são os argumentos para que sejam feitas mudanças na 

Constituição Federal com respeito à maioridade penal. Para alguns, acreditam 

que diminuir a idade para punir de acordo com a legislação penal, tende a 

minimizar as taxas de criminalidade, haja vista que, muitos dos ilícitos ocorridos, 

estão presentes adolescentes e crianças. No entanto, diametralmente oposto, a 

corrente favorável, há uma corrente de seguidores que são contra a redução da 



idade da maioridade penal. Neste sentido, afirmam que se implantada, essa 

redução à maioridade punitiva, causaria o aumento indesejável de punições em 

crianças e adolescentes que não compreendem algumas das diretrizes 

normativas de convivência social, e, portanto, em vez de ajudar estariam 

tornando a situação ainda pior.  

Para deixar compreensível, na seção primeira deste artigo, serão 

demonstrados alguns pontos essenciais, como conceitos básicos os quais são 

argumentos albergados à maioridade penal, na perspectiva de 16 anos de idade; 

e quais os crimes que são acolhidos pela proposta.  

Sabido das propostas de redução da maioridade penal para 16 anos. 

Importante foi realizada análise, sobretudo, a respeito de estudos científicos ou 

momentos históricos que são princípios basilares para que mantenha este 

princípio como está afirmado até agora. Neste segmento, conceituou-se o que é 

infração penal e crime, e qual é a retribuição da pena; conotando a legislação 

especial do ECA. Nesta senda, o porquê houve tantas propostas de teor material 

idêntico. Contudo, não foram aprovadas no decorrer de 30 anos.  

O artigo também menciona várias questões que existem sobre a mudança 

de idade proposta durante a trajetória de implantação e evolução da legislação 

universal e brasileira, e quais são as tendências evolutivas no Brasil. 

O objetivo principal do artigo é fornecer um passo à para uma discussão 

mais aprofundada e pensamento crítico antes de considerar quaisquer propostas 

potenciais relacionadas à idade de responsabilidade criminal. 

Sendo que, na primeira seção, faz-se explanação da codificação penal 

brasileira de 1940, que estabeleceu a idade legal mínima para a 

responsabilidade criminal em dezoito anos completos, com base na Constituição 

Federal. Note-se, porém, que a dinâmica, trata-se de mudanças na história 

afetaram os direitos e garantias de todos, neste contexto, às crianças e 

adolescentes. Para tanto, deve-se considerar a dignidade humana como uma 

evolução da humanidade.  



Ademais, acrescenta-se e esses fatores, o código penal, que se baseia 

em critérios biológicos, que indicam quando alguém se torna adulto, ou seja, os 

determinantes são relativos ao entendimento de discernimento psicológico, os 

quais, certo indivíduo atinge o desenvolvimento completo. Os menores de 18 

anos ou menos não são legalmente responsáveis por quaisquer crimes sob o 

código penal.  

Ainda na segunda seção, aborda-se os direitos da criança a partir da 

Convenção Internacional de 1989, criada pela Nações Unidas, em que é 

abordado os parâmetros e critérios adotados, tendo precipuamente, os direitos 

básicos, e oferecer ajuda para que fosse desenvolvido políticas, conforme as 

convenções relacionadas, consubstanciadas nos estudos e pesquisas dos 

momentos históricos, assim como, a extração de informações de leis anteriores 

à Constituição Federal de 1988. 

Nesta mesma seção, reitera-se a convenção, que preconiza os menores de 18 

anos, afirmando que eles não têm a capacidade cognitiva de abstrair os 

mandamentos normativos estabelecido em sociedade.  

Na segunda seção, conceitua-se o ECA. Explica-se os pontos mais 

relevantes, em relação à maioridade penal, bem como os parâmetros 

socioeducativos voltados às crianças de 0 a 17 anos. E as leis regulamentadoras 

dos pressupostos mencionados; à luz constitucional, o entendimento dos pactos 

de direitos humanos, que influenciam as diversas facetas das políticas públicas 

de afirmações à educação infantil, saúde e estrutura familiar. 

Por conseguinte, na iniciando a terceira seção, explora-se, com base na 

Lei nº 8.069/90, as características definidoras, e os estudos científicos que 

comprovam o desenvolvimento incompleto a tenra idade afirmada. 

A terceira seção, parte do exame à questão da proposta de Emenda 

Constitucional de nº 115, mais conhecida como PEC 171/1993. Aborda-se nesta 

análise, a redação do artigo 228 da Constituição Federal.  

Como ditto alhures, o objetivo é analisar a ineficácia de proposta cujo 

cerne aduz à redução da maioridade penal. Isto posto, na abordagem teórica e 



sistemática consubstanciada cuja os parâmetros estão contidos na Carta Política 

de 1988.  

Com base nos pressupostos infra, adotou-se como parâmetro 

metodológico de pesquisa, o método hipotético-dedutivo, realizando-se leituras 

de livros, artigos; consultando sítios e site de informações na internet com 

relação ao tema. Além de, pesquisa bibliográficas, verificando e analisando as 

fontes de legislações brasileiras que estão em voga; as discussões de autores 

renomados do ramo do direito constitucional e constitucional; e, documentos que 

oferecem argumentos e suporte necessários para concluir o silogismo da 

problemática da pesquisa. 

2 A TRAJETÓRIA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Em relação ao histórico dos direitos da criança e do adolescente, 

constatou-se que, o declínio do cuidado parental de crianças e adolescentes, 

principalmente no século XIX, quando ocorreram mudanças dramáticas devido 

à Revolução Industrial. (UNICEF, 1959). 

Nucci, (2018) afirma que, 

a natureza dicotômica da relação de trabalho remunerado contribui 
para a criação de vínculos sociais entre as pessoas. Isso leva aos 
resultados de um número crescente de famílias com relacionamentos 
instáveis e baixos padrões morais. Enquanto isso acontece, o vínculo 
entre pais e filhos diminui. Como resultado, os valores relacionados à 
moralidade e à integridade familiar declinam e acabam levando a taxas 
mais altas de criminalidade na sociedade. 

Nucci (2018) coleciona a retórica de que, muitos legisladores mudaram 

suas ideias sobre os direitos da criança e do adolescente como resultado dos 

tempos coloniais. Essas mudanças representaram uma queda em desgraça para 

esses legisladores, que, os acadêmicos acreditavam ser autoritários. 

Nucci (2018) aponta que a Declaração de Genebra de 1924 tem 

implicações significativas para os direitos abrangidos por ela. Isso ficou evidente 

quando a Conferência de Direitos Humanos de 1959 implementou os Artigos 23 

e 24 do Pacto Internacional de Direitos Políticos. 



Nesse período, a comunidade internacional reconheceu a importância de 

melhorar as condições das crianças em seus países; fatores biológicos que 

aumentam a maturidade física e psicológica. 

Segundo a UNICEF (1959), é dever dos Estados parte, garantir as 

instituições, instalações, com políticas afirmativas à proteção da criança, nos 

termos e padrões estabelecidos na Convenção. Tais medidas se aplicam no 

âmbito econômico, social e cultural, de modo prioritário, e quando necessário, à 

busca de cooperação internacional dos países consignados. 

Notadamente, antes desse período, a lei brasileira reconhecia vários 

direitos parentais sobre seus menores, incluindo a guarda. Em 1865, o estatuto 

português regulamentou a educação para meninas de 6 a 14 anos, ensino nível 

fundamental, equivalente aos que os meninos recebiam na época. 

Em 1889, decretou-se o ensino obrigatório de 7 para 10 anos. A 

constituição de 1920 incluiu garantias específicas de direitos civis fundamentais 

para todos os cidadãos, sem estigmatizar com base em raça ou sexo. 

Por conseguinte, no artigo 18, tem-se a seguinte redação: os Estados 

Partes devem assegurar que as crianças tenham acesso a informações e 

materiais de diversas fontes internacionais. No artigo 29 o Estatuto prevê: a 

educação da criança deve ser centrada no desenvolvimento de sua 

personalidade, suas habilidades; capacidade física e mental, e, para que possa 

desenvolver seu potencial ao máximo. Nesta monta, o artigo 18, preconiza: a 

obrigação dos pais, à educação e desenvolvimento de uma criança. (BRASIL, 

1990).  

Os Estados Partes reconhecem os direitos das crianças a cuidados e 

proteção adequados. Isso inclui todos os responsáveis legais pelo bem-estar da 

criança. Como criança ficou definida nesta convenção, como um ser humano 

menor de 18 anos. As crianças têm o direito de receber cuidados médicos sem 

discriminação. 

O intercâmbio de informações adequadas sobre cuidados médicos e 

tratamento psicológico e funcional para crianças com deficiência é promovido 



pelos Estados Partes. Também estes devem prestar atenção especial às 

identidades religiosas, culturais ou linguísticas das crianças ao formular 

soluções. 

Eles também devem considerar o desejo das crianças e seus pais de 

viajar entre os países. A Convenção sobre os Direitos da Criança foi criada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989. Ao todo, 

196 países assinaram e ratificaram a convenção. 

Os estados devem garantir que os procedimentos disciplinares das 

escolas atendam às necessidades de cada aluno, bem como aos requisitos da 

convenção. O Brasil tornou-se signatário da convenção em setembro de 1990. 

Ambos os pais têm a responsabilidade de fornecer aos filhos materiais 

educativos e informações de várias fontes internacionais. 

O Artigo 29 afirma que a educação deve ser orientada para esse objetivo. 

O artigo 18.º explica que ambos os progenitores partilham responsabilidades 

nesta área. O contato pessoal com os pais; imperativo para manter 

relacionamentos familiares regulares em caso de separação. 

3 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE LEI 8.069/90 

A Constituição Federal de 1998 e o ECA encontram sua inspiração 

teleológica na crença de que adolescentes e crianças são membros plenos da 

sociedade com direitos próprios. Seus pontos de vista se refletem na crença de 

que as crianças devem receber tratamento e proteção iguais pela lei. Isso ocorre 

porque ambos sugerem que desenvolver a mente, o corpo, a moral, a 

espiritualidade e as habilidades sociais são uma parte vital da vida. 

A Lei Nacional de proteção ao menor, estabelece os direitos e garantias 

fundamentais a classe, bem como medidas socioeducativas para protegê-los da 

violência, exploração, abuso e negligência em seu meio. (BRASIL, LEI 8.069/90). 

O ECA diferencia criança e adolescente no critério biológico, cronológico, 

com análise criteriosa as condições intrínsecas subjetivas; estabelecendo à 

imposição de responsabilidade especiais aos pais ou outros tutores em relação 



à faixa etária, cuidados especiais; ao desenvolvimento integral, escopo principal 

à educação; a vida produtiva em sociedade; o desenvolver salutar das 

habilidades de pensamentos essenciais para tomar decisões informadas sobre 

si mesmos e seu mundo. (BRASIL, LEI 8.069/90). 

Barros (2020), conforme artigo 3º do ECA, o objetivo é tutelar de forma 

integral à criança e ao adolescente, intermediado pelo conjunto amplo de 

mecanismos e institutos jurídicos voltados à concretude de seus direitos 

fundamentais. Essencialmente, a dignidade da pessoa humana.  

Nucci (2018), prescreve o artigo 227 o dever da família, Estado e 

sociedade tutelar as crianças, adolescentes e jovens, com absoluta prioridade. 

Nesse dispositivo, concentram-se os direitos principais e essenciais da pessoa 

humana, em relação à criança e ao adolescente. É relevante observar que o 

Estado e a sociedade são obrigados a prevenir o abuso, negligência, exploração, 

violência, discriminação e crueldade. 

3.1 APLICABILIDADE DO ESTATUTO 

O ECA prioriza a prioridade de proteção aos infantojuvenis de qualquer 

forma de abuso; definindo em seus artigos os tipos de crimes que podem ser 

cometidos contra eles. Nesse sentido, as crianças e adolescentes são 

reconhecidas como vítimas do crime. Tais medidas socioeducativas incluem 

programas de apoio ao menor, à família, fornecem proteção e oferecem 

oportunidades educacionais e profissionais. (BRASIL, LEI 8.069/90). 

Compreende-se, portanto, que o ECA abrange todo e qualquer menor, 

independentemente de sua condição social. O Código de Menores era um desvio 

do Estatuto; destinava-se a crianças abandonadas ou em situação irregular. 

Esse entendimento ficou estabelecido que o atual Estatuto se aplica a todos os 

menores de 18 anos. É um modelo para o exercício da cidadania, pois convoca 

a sociedade a buscar soluções aos problemas das crianças e adolescentes. 

(NUCCI, 2018). 

4 PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL 



A proteção com absoluta prioridade foi estabelecida pela Lei 8.069/90, 

que preconiza, que, a proteção de adolescentes e crianças via lei, também deve 

ser considerada importante colaboradora desses movimentos. Todas as 

crianças e adolescentes são protegidos contra danos em quaisquer situações. A 

proteção integral é um princípio da dignidade da pessoa humana, levado ao 

extremo diante de um cenário idêntico em relação aos adultos. 

Nucci (2018), afirma que,  

a lei estabelece que adolescentes e crianças podem ser prejudicados 
ou ignorados pela comunidade em algumas circunstâncias. É 
responsabilidade do Estado e da família prover o bem-estar de seus 
filhos. No entanto, esta obrigação estende-se a coletividade. É dever 
de todos garantir que crianças, jovens e adolescentes recebam 
assistência de suas famílias. Também é responsabilidade do público 
determinar quais crimes são cometidos contra crianças, jovens e 
menores. Além disso, é dever da sociedade determinar infrações 
administrativas e disciplinares cometidas por escolas ou famílias. 

Consoante ao princípio da proteção integral tem-se os subprincípios da 

proteção integral, que, estabelece que a lei do Estatuto da Criança e do 

Adolescente só deve permitir internações nos casos mais extremos. Se possível, 

eles devem usar apenas medidas socioeducativas menos severas. Alguns 

princípios penais não podem ser usados como base para punição do menor 

infrator, isso porque, não funciona de acordo com o Estatuto que tem o princípio 

basilar constitucional, em vez disso, funciona contra eles. Mesmo um adulto pode 

ser mudado por ser privado de sua liberdade. Como resultado, isso é muito mais 

significativo quando se trata de alguém menor de 18 anos. (NUCCI, 2018). 

Interesses com maior prioridade ou absoluta devem ser perseguidos em 

primeiro lugar. O Estatuto da Criança e do Adolescente passou por anos de 

revisões antes que o Congresso cometesse um erro. Quando isso aconteceu, 

eles não corrigiram imediatamente o erro. Coaduna o estatuto, fazer parte dos 

princípios autônomos da Constituição, conforme afirma o artigo 227, caput. O 

Judiciário não tem poder sobre os procedimentos e processos que ocorrem nas 

Varas da Juventude e da Infância. Esta declaração do NUCCI é afirmada. 

O ECA determina que os direitos das crianças e adolescentes sejam 

respeitados pelo governo, bem como por sua família, escola e comunidade. As 

pessoas devem receber proteção e apoio em qualquer situação; fomentando à 



implementação de políticas sociais públicas, implementação de esquemas de 

assistência e proteção e tratamento preferencial por parte dos serviços públicos. 

As velhas desculpas que as pessoas usam para não fornecer isso precisam ser 

superadas. Fornecer proteção de crianças e jovens exige recursos especiais. 

Isso é conhecido como NUCCI, ou alocação privilegiada. 

O poder judicial exige obediência estrita. No que se refere aos menores e 

adolescentes, o Poder Judiciário deve prestar-lhes o melhor atendimento 

possível. Se outros poderes estatais não atenderem a essa necessidade, o 

último recurso é a autoridade do magistrado. 

Nucci (2018), afirma que qualquer órgão judiciário infantil ou tribunal 

comum deve aderir a esse princípio. A razão é porque o "poder familiar" é 

comumente exercido nesta fase da vida. 

O artigo 5º do ECA (1990) estabelece consequências jurídicas para quem 

cometer qualquer um dos seguintes atos: exploração, negligência, discriminação 

ou violência. Essas consequências são impostas pelo Estado por meio de 

sanções criminais, civis e administrativas. Consequentemente, as pessoas 

devem entender que qualquer ação ou inação pode levar a acusações contra 

elas. 

O parâmetro que estabelece o princípio do melhor interesse da criança, é 

um esboço histórico. O enredo linear destaca as ideias-chave do ECA, que 

estabelecem limites claros para evitar que menores sejam negligenciados ou 

abusados, em relação a natureza de predileção social. 

A Declaração Universal dos Direitos da Criança foi criada em 1959. Ela 

afirmou pela primeira vez que os melhores interesses das crianças devem ser 

considerados ao tomar qualquer decisão relacionada a eles. Isso foi 

implementado na Inglaterra em 1836 após ser introduzido nos 



Assim, menciona Canotilho, o direito de família inclui subprincípios 
implícitos e explícitos, como, a liberdade, a igualdade; o melhor 
interesse da criança e do adolescente, especialmente no âmbito 
familiar. Corroborando a isso, o princípio da efetividade é de grande 
relevância, posto que, aduz aos cuidados dos pais para com, os filhos, 
e, de mesmo modo, toda a coletividade.  

Paulo Lôbo afirma que o princípio da liberdade familiar se encontra 

presente na Constituição brasileira e nas leis atuais em duas vertentes 

essenciais: liberdade da entidade familiar, diante do Estado e da sociedade, e a 

liberdade de cada membro diante dos outros membros e da própria entidade 

familiar. 

Neste contexto, é visível que o Estado se estabelece numa dialética de 

necessidade e manutenção de poder, especialmente, no tocante às famílias, 

tratando as, como entidades independentes e, intervindo no mínimo possível. 

O foco da lei do casamento é a união. Isso requer uma declaração 

específica de intenção e a conclusão de uma sequência obrigatória de ritos pelas 

duas partes. 

A constituição de união estável se dá independentemente da vontade 

envolvida. No entanto, nos casos em que se avalie o animus da constituição 

familiar, a união se torna estável independentemente da continuidade da 

convivência pública e contínua. Além disso, o casamento deve ser legalmente 

reconhecido como simultaneamente estável. Isso se deve ao fato de que o 

casamento deve ser definido por vontade das partes, mas que consiste no 

mínimo de intervenção do Estado, o que exige uma convivência pública 

permanente, e contínua favorecendo certas atribuições em lei.  

A segunda dimensão apontada, pelo autor acima referido, diz respeito à 

liberdade de cada membro diante dos outros membros e da própria entidade 

familiar. E derivados desta dimensão ressaltamos as seguintes possibilidades: 

Em geral, os casais têm a liberdade de regular seu espaço de 

autoexpressão como acharem melhor. A capacidade de escolher livremente 

como se sentir é um bom exemplo de autonomia que vislumbra a liberdade, 

envolve responsabilidade compartilhada e interconexão. 



A separação voluntária da família facilita a dissolução da unidade familiar 

sem o divórcio legal. Em 2010, o divórcio foi facilitado quando a Emenda 

Constitucional 66 eliminou a necessidade de obter primeiro a separação judicial. 

A única exigência era que o vínculo conjugal fosse encerrado, declarando o fim 

do relacionamento. O apoio a essa mudança aumentou mais pessoas a solicitar 

o divórcio, apenas porque muitas pessoas casadas não viviam mais juntas. 

(BRASIL, Lei 11.441/2007). 

4.1 PRINCÍPIO DA ABSOLUTA PRIORIDADE OU DO SUPERIOR INTERESSE 

O Estatuto da Criança e do Adolescente exige que o princípio da absoluta 

prioridade dos infantojuvenis seja observado por toda legislação brasileira. Tal 

princípio está esculpido no artigo 227, da Constituição Federal. Segundo Nucci 

(2018), o Judiciário é omisso no tocante aos procedimentos e processos nas 

Varas da Infância e Juventude.  

Portanto, o disposto no artigo 4ª do ECA, cabe destacar que, para a 

concretude dos direitos a proteção da criança e do adolescente deve ser 

respeitada e praticada não apenas pelo Estado, mas também pela família, pela 

comunidade e pela sociedade como um todo (BRASIL, Lei nº 8.069/90). 

Neste sentido, devem ser superadas as vetustas desculpas para não 

cumprir a quem se garante tais direitos. 

Nucci (2018), não basta, é essencial garantir a exclusividade de proteção 

e socorro em qualquer situação; atendimento nos serviços públicos; A proteção 

de crianças e jovens é prioridade nas políticas sociais públicas. Essas políticas 

também recebem tratamento preferencial na criação e implementação para 

métodos e conceção a Lei Especial nº 8.069/90. 

4.2 A O PODER JUDICIÁRIO NA APLICAÇÃO DO ECA 

Em casos que envolvam crianças e adolescentes, deve-se recorrer ao juiz 

da infância ou à vara comum para dar uma solução justa. O fracasso de outros 

poderes estatais em cumprir os melhores interesses da criança pode levar a que 

a última esperança recaia sobre os magistrados. Isso é particularmente 



importante quando se trata de questões relacionadas ao poder familiar. (NUCCI, 

2018). 

Para entender melhor é preciso considerar que, quaisquer formas de 

violências, exploração, negligência, discriminação e outras, esculpidas no artigo 

5º do ECA, acarretarão aos sujeitos suportar as sanções impostas de natureza 

civil, penal e administrativa; pode-se dizer então que, em última análise pela ação 

ou omissão podem se tornar réu. 

4.3 PRINCÍPIO DO SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA 

A história fornece uma compreensão linear do assunto, concentrando-se 

nas principais ideias do ECA. Esses conceitos protegem os menores de abuso 

e negligência, estabelecendo limites importantes. 

Pereira (2000), Em 1959, a Declaração Universal dos Direitos da Criança 

incluiu pela primeira vez menção aos interesses da criança. No entanto, o 

princípio do melhor interesse foi implementado pela primeira vez na América em 

1813 por meio de um caso chamado Commonwealth v. Addicks. 

Nucci (2018), a lei define certos tipos de crimes que podem ser cometidos 

contra a criança e ao adolescente, responsabilizando a coletividade pela ação 

ou omissão. 

Hoje, não é mais uma obrigação apenas da família e do Estado: é um 

dever social de todos; vislumbra a condição peculiar de desenvolvimento 

integral. Estes incluem os direitos da criança, jovens e adolescentes; assistência 

às famílias desses; tipificação de crimes cometidos contra jovens, adolescentes 

e crianças; além de, violações administrativas e disciplinares, dentre outros. 

(BRASIL, Lei nº 8.069/90). 

4.4 OS SUBPRINCÍPIOS DE PROTEÇÃO INTEGRAL DO ECA 

Os princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição 

peculiar de uma pessoa em desenvolvimento, (art. 227, § 3º, V, CF/88), como as 

alternativas à internação devem sempre ser consideradas em primeiro lugar, 

esta declaração não pode ser considerada um princípio fundamental da Lei da 



Criança e do Adolescente. Mesmo nos casos em que alternativas falham, apenas 

circunstâncias extremas devem justificar essa modalidade. A perda da liberdade 

tem um impacto significativo no estado mental de um adulto. Isso significa que 

restringir a liberdade de um jovem pode ter um efeito significativo em seu 

comportamento. (NUCCI, 2018). 

4.5 PRINCÍPIOS DO SUPERIOR INTERESSE E A ESTRITA OBSERVÂNCIA 

DO JUDICIÁRIO 

O melhor interesse da criança e do adolescente deve ser fielmente 

cumprido pelo Poder Judiciário. Quando outros Poderes do Estado não o fazem, 

a última esperança é do magistrado. A observância deste princípio pela 

autoridade judiciária da infância ou tribunal comum é imprescindível, 

principalmente quando se trata do exercício do poder familiar. (NUCCI, 2018). 

Nucci (2018), afirma que, 

para entender melhor é preciso considerar que, quaisquer formas de 
violências, exploração, negligência, discriminação e outras, esculpidas 
no artigo 5º do ECA, acarretarão aos sujeitos suportar as sanções 
impostas de natureza civil, penal e administrativa; pode-se dizer então 
que, em última análise pela ação ou omissão podem se tornar réu. 

Como essa mudança coloca a criança no ápice da sociedade, os menores 

não existem mais fora da lei. Eles não podem participar da vida familiar; em vez 

disso, sua única função é obedecer às leis. 

Gama, (2008), ensina que,  

a ideia de que crianças e adolescentes têm no coração os melhores 
interesses de suas mentes e corpos é um grande passo na inversão 
do eixo das relações parentais-filiais. Anteriormente, as crianças eram 
consideradas sujeitos legais cujos tutores deveriam criá-las. Ao retirar 
a criança do sujeito de direito e colocá-la no topo da pirâmide, o 
princípio do melhor interesse da criança e do adolescente oferece 
esperança para a reparação de um erro colossal da história humana. 

Como as diretrizes do ECA tratam de assuntos específicos, elas ajudam 

a proteger crianças e adolescentes de enfrentarem questões relevantes. Isso 

ocorre porque as diretrizes abordam conceitos experienciais específicos. 

O ECA considera as necessidades sociais de adolescentes e crianças ao 

interpretar o seu artigo 6º da Lei nº 8.069/90.  



Também considera o bem comum, direitos e deveres individuais e fins 

sociais ao interpretar esses artigos. Os artigos do TCE também discutem a 

necessidade de solidariedade para enfrentar desafios comuns. Ao considerar 

esses aspectos, utiliza-se uma abordagem hermenêutica que considera como 

cada indivíduo se desenvolve em pessoa. Isso está previsto na Lei BRASIL Nº 

8.069/90. 

As diretrizes do ECA são importantes, pois delimitam conceitos relevantes 

que protegem crianças e adolescentes. Isso ocorre porque as diretrizes falam 

especificamente sobre o assunto vivenciado. 

4.8 PRINCÍPIOS DOUTRINÁRIOS 

Segundo Nucci (2018), A ideia de dignidade humana é um conceito 

enorme e abrangente que é muito valorizado entre as leis do país. Os jovens e 

as crianças estão incluídos nesta ideia geral pela necessidade de envolver a 

comunidade na resolução dos seus problemas. A contribuição direta da 

comunidade para as iniciativas de bem-estar infantil é considerada um aspecto 

importante do processo legislativo. 

Preceitua o artigo 227 da CF/88. 

A educação é um direito de todos os indivíduos, bem como uma 

responsabilidade da família e do Estado. Tem como objetivo preparar as pessoas 

para o desenvolvimento integral, educação para a cidadania e qualificação para 

o trabalho. Isso se deve à colaboração da sociedade com o objetivo de promover 

a educação de forma transversal. Esta declaração foi criada pelo governo 

brasileiro em 1988. 

Dallari (1998), conceitua o termo direito humano, no que se refere aos 

direitos de homens e mulheres que garantem sua existência e crescimento 

contínuo. Esses direitos são considerados fundamentais porque se aplicam a 

todas as idades, independentemente do sexo. 

É importante que todos os recém-nascidos recebam pelo menos os 

recursos mínimos necessários para se tornarem funcionais. Os adultos também 

precisam ter a capacidade de participar da sociedade e se desenvolver 



naturalmente sem que seus direitos fundamentais sejam violados. Os direitos 

humanos vêm de nossos corpos e do potencial natural que possuímos. Essa 

formação de ideias associa as pessoas a seus traços, habilidades e meios de 

acesso à organização social. 

Por força do Estatuto da Criança e do Adolescente, crianças e 

adolescentes de 12 a 18 anos são legalmente classificados como adolescentes. 

O Estatuto estabelece critérios específicos para a classificação etária. (BRASIL, 

Lei nº 8.069/90). 

Lenza (2019), os critérios escolhidos pelo legislador para definir alguém 

como criança ou adolescente são objetivos e absolutos, indiscutíveis em 

circunstâncias específicas. É importante observar a distinção estabelecida no 

artigo 2º do ECA, uma vez que, propostas para atender às necessidades únicas 

e específicas de crianças e adolescentes impactarão diversos artigos ao longo 

do texto legal. 

5 A EVOLUÇÃO DA IMPUTABILIDADE PENAL NO BRASIL 

O Estado lida com a política criminal. Isso implica discutir medidas para a 

proteção mais eficiente da pessoa durante sua fase de desenvolvimento. Estes 

geralmente envolvem a redução da maioridade legal de responsabilidade 

criminal. Além disso, o estado oferece proteção ao menor infrator por meio de 

reflexos em seu código penal extravagante. Não importa a gravidade do crime 

cometido, isso lhes dá imunidade a outras leis criminais. 

Lenza (2019), ao considerar,  

na aplicação, A exceção do ECA aos menores de 21 anos, deve-se 
lembrar que o texto foi elaborado durante a criação do Código Civil de 
1916. Esta lei afirmava que as pessoas entre as idades de 18 e 21 
eram indivíduos relativamente capazes. Como resultado, esses 
indivíduos estariam sujeitos à liberação obrigatória pelo ECA aos 21, 
quando a exceção é aplicada. 

No livro Seda, de André Karst Kaminski, de 1991, a palavra menor é 

descrita como um conceito contestado. Em relação à criança pobre da sociedade 

brasileira, que afirma que ela é sempre considerada inferior e desacreditada. 



Nos conceitos de Antonio Cezar Lima da Fonseca (1991), o termo está 

ultrapassado e deve ser retirado do dicionário. Mas retirá-lo do dicionário é uma 

medida inofensiva e ingênua. 

Segundo Neto, in Ribeiro & Barbosa (1987), muitos estudiosos 

desaprovam o uso do termo menor para denotar crianças e adolescentes. 

Chamar adolescentes de teens ricos e adultos de chiques é popular. Ao escolher 

indivíduos para representar os desfavorecidos financeiramente, evite escolher 

teens para pobres, e que sintam pena de sua situação de incapacidade. Em vez 

disso, use adultos ou adolescentes que permanecem indiferentes à sua 

condição. 

Pela primeira vez, o legislador constitucional reconheceu adolescentes e 

crianças como seres humanos com pleno potencial nas interações sociais. De 

modo que, foi estabelecido categorias nas interações sociais, sob aspecto 

jurídico.  

5.1 EFICÁCIA SOCIAL DA NORMA PENAL 

Segundo Kelsen (2005), afirma que a validade da lei significa que as 

pessoas seguem as diretrizes legais que deveriam. Isso ocorre porque a lei é 

considerada válida quando as pessoas realmente fazem o que a lei diz. Quando 

as pessoas seguem a lei, isso mostra que as regras legais estão sendo aplicadas 

e respeitadas. 

Neste segmento, a punição está ligada às regras do estado, o que 

significa que pode mudar a forma como a convivência funciona. É um processo 

que é executado pelo Estado através de ação penal contra o criminoso e o 

devido processo legal. Seu objetivo é prevenir crimes futuros e punir criminosos 

por suas ações passadas. 

O conceito e função da pena estão atrelados a política do Estado 
soberano, e tem o poder de editar as regras de convivência. Nesse 
sentido, a concepção moderna de punição, podemos dizer que é a 
sanção imposta pelo Estado, através da ação (BRASIL, Decreto-Lei nº 
2.848/1940). 

5.2 DA IMPUTABILIDADE PENAL 



A imputabilidade pode ser definida como a possibilidade de um agente 

sofrer reprovação pelos atos que cometeu. Mormente, responde pelo ilícito na 

seara penal, apenas os maiores de 18 anos.  

Lana (2022), cabe destacar que o Código Penal Brasileiro de 1830, 

estabeleceu a idade de responsabilização plena para a pessoa com 14 

(quatorze) anos, sistema biopsicológico. 

Ressalta-se que a Lei Orçamentária de 1921 revogou as disposições do 

Código Penal de 1980; o Decreto-Lei 1004/69 impôs a pena de 1/3 a ½, com 

base nos critérios objetivos; e, ainda, sob a Lei nº 7.209/84, que aos menores 

entre dezesseis e dezoito anos. E ainda, a Lei nº 7.209/84, que manteve a 

responsabilidade penal aos 18 anos, observado o critério objetivo. 

Para fins criminais, os adultos entendem esse fato é imputável, 
naturalmente devido ao seu estado mental. Isso mostra que eles estão 
maduros e em sã consciência. Consequentemente, terminaram a 
formação básica de sua personalidade, sob o ponto de vista da 
legislação brasileira; notadamente, no Brasil, impôs-se o critério 
cronológico, respaldado à idade de 18 anos. Os mentalmente 
saudáveis, são todos aqueles que não sofrem de doença ou retardo 
mental. (NUCCI, 2018). 

5.3 EXCLUSÃO DA IMPUTABILIDADE 

Alguém é considerado culpado quando comete uma infração. Este aspecto do 

artigo 226 do Código Penal define a imputabilidade do ponto de vista axiológico, 

no que diz respeito da capacidade de compreender a ilicitude dos fatos que 

cometeu. Em um nível mais fundamental, é importante definir claramente 

conceitos como “imputabilidade” – que se relaciona a indivíduos com doenças 

mentais, deficiências de desenvolvimento e aqueles que estão completamente 

bêbados por força maior. Essas razões se devem ao fato de que tais 

circunstâncias foram causadas por eventos inesperados. (BRASIL, art. 26 caput; 

e art. 28, § 1º). 

5.4 DOENÇA MENTAL 

O agente comete ilícito, devido a um distúrbio de saúde mental ou 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Desse modo, é incapaz de 



entender completamente a ilicitude dos fatos com base em seus próprios 

conceitos e entendimentos. (BRASIL, Decreto-Lei nº 2.848/1940). 

5.5 DESENVOLVIMENTO MENTAL INCOMPLETO OU RETARDADO 

Além da doença mental, encontramos o desenvolvimento mental 
incompleto ou retardado como causa de exclusão de imputabilidade. 
Consequentemente, o sujeito, no momento da ação ou omissão, é 
completamente incapaz de entender a natureza ilícita do ato ou de 
decidir seu comportamento em determinada conformidade da lei. 
(BRASIL, Decreto-Lei nº 2.848/1940). 

5.6 EMBRIAGUEZ COMPLETA PROVENIENTE DE CASO FORTUITO OU 

FORÇA MAIOR 

Por seu turno, diante da embriaguez fortuita ou acidental. A embriaguez 

involuntária exclui a culpa, razão pela qual isenta o autor da punição. A 

embriaguez involuntária incompleta, por outro lado, é apenas um fator atenuante 

da culpa, resultando na redução da pena. A redução da pena pode ocorrer, de 

um a dois terços, se o agente se no momento da ação ou capacidade plena, o 

agente não entender a ilicitude do fato.  (BRASIL, Decreto-Lei nº 2.848/1940). 

6 MENORIDADE PENAL 

As pessoas muitas vezes desejam uma solução para seus problemas. 

Assim, eles frequentemente propõem legislações que esperam que sejam 

aceitas pela Casa Legislativa. Se suas propostas forem aprovadas, eles poderão 

alterar a idade de responsabilidade criminal por meio de mudanças significativas 

na legislação. 

A ideia de reduzir a maioridade penal se popularizou recentemente no 

Brasil. Porém, essa ideia não é nova; é realmente parte da constituição do país. 

O Código Penal do Império do Brasil foi promulgado em 1830. Sua primeira 

seção apenas dizia que crianças de 9 a 14 anos não podiam ser 

responsabilizadas. Além disso, o art. 27 afirmava que crianças maiores de 9 e 

menores de 14 anos não podem ser consideradas criminosas. O primeiro Código 

Penal da República editado em 1890 desconsiderava completamente essas 

categorias de idade; em vez disso, considerou apenas crianças menores de 9 

anos não-criminosas. 



A Constituição dá prioridade aos adolescentes sobre as crianças e os 

adultos. Ele afirma isso no artigo 227, que também descreve o direito à 

autodeterminação para todas as pessoas com mais de nove e menos de 

quatorze anos. Se concedêssemos a plena capacidade de autodeterminação 

dessas faixas etárias, elas seriam submetidas a julgamentos criminais regulares. 

Son (1998) observou que não se tratava de uma proposta do ECA, mas sim do 

que a Constituição estabelecia em sua primeira página. 

A idade legal no ECA não pode ser alterada a partir de agora. Atualmente, 

as crianças entre 12 e 14 anos são consideradas crianças, enquanto aquelas 

entre 14 e 18 anos são consideradas adolescentes. Qualquer tentativa de reduzir 

o número de anos de experiência de um adolescente seria um ataque aos seus 

direitos. 

7 OS EMBATES SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE PARA A REDUÇÃO DA 

MAIORIDADE PENAL 

Não é difícil encontrar causas para o problema que está longe de acabar. 

A redução da maioridade penal não é de agora, as PECs todas em ocasiões 

surgem em torno da constitucionalidade acerca do artigo 228 da Constituição 

Federal. 

Foucault (2015), se bons jovens são aqueles que estão centrados no 
tripé família, religião e trabalho, então questionar o modo de vida da 
organização familiar tradicional, a falta de valores religiosos e a 
ociosidade é entendido como útil para compreender a decadência 
moral que pode marcar nossa sociedade para a violência. Em quase 
todos os discursos analisados neste livro, desenvolve-se a relação 
entre fraqueza moral e crime. 

Desde pelo menos a década de 1980, quando se trata da violência em 

nossa sociedade, vem à tona repetidamente o argumento de que a falta de 

mecanismos integradores faz com que uma parte da sociedade esteja disposta 

a atacar seus pares. É um tema clássico na literatura de crime, punição e risco. 

Na opinião de Gomes (2015),  



a maioridade penal para 16 anos, é uma medida não recepcionada pela 
Constituição Federal, tendo em vista que, para as crianças e 
adolescentes, o Legislador estabeleceu um tratamento diferenciado, 
de acordo com a fase de desenvolvimento do menor. Isto posto, desde 
o Código Penal de 1940, tem-se inúmeras mudanças ocorreram no 
diploma. São 156 emendas, afirma Gomes. No entanto, nenhuma 
reforma produziu a eficácia esperando em reduzir a criminalidade. 
Neste sentido, o jurista Luiz Flávio Gomes, acredita que, uma nova lei 
que possa resultar da PEC 171, não resolveria o problema, além de, 
carrear para a inconstitucionalidade.  

A ineficácia das propostas foi suscitada em diversas outras propostas, 

conforme afirma Gomes (2015): 

Por ofender a cláusula pétrea prevista no art. 60, § 4°, IV, da Constituição 

Federal, bem como por violar o princípio da dignidade da pessoa humana, 

insculpido no art. 1°, III, também da Carta Política e, ainda, por ir de encontro ao 

que preceitua as normas das Convenções Internacionais, em que o Brasil é 

signatário, concluímos pela inadmissibilidade da Proposta de Emenda à 

Constituição nº. 171, de 1993, e assim, inúmeros PECS respectivamente, de 

1995 a 2014 (GOMES, 2015). 

Segundo Foucault (2005), 

para garantir a integração dos indivíduos na produção e proteger a 
riqueza das classes despossuídas, uma série de instituições são 
fortalecidas, buscando normalizar os indivíduos, sequestrando e 
controlando na maioria das vezes. Baseiam-se em evitar padrões 
morais de roubo ou outras formas de ataque à riqueza, como preguiça, 
festas ou qualquer outro hábito que reduza a produtividade. 

Nesse sentido, escolas, hospitais, manicômios e presídios aparentemente 

têm algo em comum: são espaços nos quais os indivíduos são monitorados, 

controlados e, principalmente, moralizados e normalizados. De fato, a visão 

normativa é sempre equilibrada quando se trata do indivíduo que se encaixa 

perfeitamente na ordem - escola, fábrica, igreja - ou o indivíduo que está 

desvinculado da sociedade - o marginalizado. 

Controlar o tempo de vida, mas também controlar o corpo que deve 

funcionar corretamente. (Foucault, 2005). 

8 ARGUMENTOS A FAVOR DA REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL 



Aprovado em segundo turno, na Câmara dos Deputados, e encaminhada 

ao Senado Federal, o Projeto de Lei em que como é mostrado no site Câmara 

dos Senadores, até a data 03/12/2019, o projeto encontrava-se aguardando 

designação do relator. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma Lei Especial que deve ser 

cumprida. Isso privilegia a educação do indivíduo em vez de sua punição. 

No entanto, as discussões em relação a Redução da Maioridade Penal, 

sobretudo, como mecanismo para diminuir a criminalidade vem sendo discutida 

há décadas. Em 2015, a iniciativa foi apresentada pelo deputado que pretende 

estabelecer as normas, especialmente aos crimes hediondos.  

Do ponto de vista moral geral, os crimes hediondos são considerados 
os crimes mais graves e repulsivos: estupro, homicídio, roubo (morte 
após roubo), prostituição de menores ou pessoas vulneráveis, dentre 
outros, dispostos na Lei n.º 8.072/90, de crimes hediondos, atualizada 
na perspectiva do pacote anticrime em 2019. (BRASIL, LEI 
8.0772/1990) 

Como no Brasil a maioridade é matéria prevista no texto da Constituição, 

a (PEC) para incorporá-la à Constituição brasileira, foi votada na Câmara dos 

Deputados em 2015, mas rejeitada no Senado. 

A proposta de mudança no texto Carta Magna de 1988; em que, esta 

prevê a redução da maioridade penal para 16 anos, atualmente está previsto em 

18 anos. Os opositores da redução argumentam que a proposta de alteração 

viola o princípio fundamental da Constituição brasileira, de que a idade é 18 

anos, quando os adultos são responsáveis por seus atos. 

Os defensores à maioridade penal, insistem, que, a mudança na lei, 

resultará em uma diminuição do número de delinquentes juvenis. Eles alegam 

que os delinquentes juvenis são mais propensos a reincidir e que os efeitos de 

seus crimes perduram por mais tempo na vida dos delinquentes juvenis. Eles 

também argumentam que a experiência de punição durante a adolescência pode 

ajudar os adolescentes a aprender valiosas lições de vida. 

9 ARGUMENTOS CONTRA A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL 



A Redução da Maioridade Penal para crianças e adolescentes tem como 

objetivo reduzir o número de detentos nos presídios brasileiros, mantendo sua 

plena proteção legal. O objetivo principal é reduzir as taxas de reincidência de 

menores que já cumpriram pena na prisão. 

O artigo 228 da CF/88, estabelece que as crianças com 12 anos ou menos 

não são criminalmente responsáveis, a menos que atuem com dolo específico. 

Esta cláusula ajuda a reduzir as prisões e encarceramentos na infância. 

O sistema de justiça juvenil é uma das instituições sociais mais 

importantes em nossas sociedades. Tem a função de reabilitar menores 

infratores, preparando-os para o seu futuro como membros da sociedade 

cumpridores da lei. A delinquência juvenil tem um impacto persistente no 

indivíduo e na sociedade, e o objetivo do sistema de justiça juvenil é reabilitar os 

delinquentes juvenis o mais rápido possível. 

No entanto, o sistema de justiça juvenil não é perfeito. Há uma série de 

problemas que precisam ser abordados para reduzir a taxa de delinquência 

juvenil. 

Um dos maiores problemas enfrentados pelos delinquentes juvenis é que 

eles são regularmente presos e encarcerados. De fato, a grande maioria dos 

delinquentes juvenis é presa e encarcerada, durante a sua adolescência ou 

juventude. Essa estatística é problemática por vários motivos. Em primeiro lugar, 

leva a um aumento dos custos financeiros para a sociedade. Como os 

delinquentes juvenis são presos e encarcerados a taxas tão altas, o governo tem 

que gastar muito dinheiro para prendê-los. 

Além disso, isso leva a efeitos sociais negativos nos próprios delinquentes 

juvenis. Os jovens que estão presos muitas vezes sofrem de várias, 

enfermidades mentais. Isso pode ter um impacto negativo duradouro em suas 

perspectivas futuras de carreira. 

Outro problema com o sistema de justiça juvenil é que ele nem sempre 

reabilita os delinquentes juvenis. De fato, uma grande porcentagem de 



delinquentes juvenis acaba encarcerada. Isso ocorre porque o sistema de justiça 

juvenil depende muito da chamada cláusula pétrea. 

A cláusula pétrea é um princípio legal que diz que os jovens não podem 

ser julgados como adultos. Isto significa que os delinquentes juvenis são muitas 

vezes ineficazes. Como resultado, eles são mais propensos a serem enviados 

para a prisão. 

Finalmente, o sistema de justiça juvenil é ineficiente. Para reabilitar um 

delinquente juvenil, o sistema precisa alcançar duas coisas. Em primeiro lugar, 

deve fornecer ao jovem serviços de reabilitação suficientes. Em segundo lugar, 

deve assegurar que o jovem receba um julgamento justo e imparcial. 

Infelizmente, esses objetivos raramente são alcançados. 

Isso ocorre porque o sistema de justiça juvenil está sobrecarregado e os 

delinquentes juvenis muitas vezes não conseguem receber um julgamento justo. 

Além disso, o sistema de justiça juvenil é muitas vezes incapaz de fornecer 

serviços de reabilitação suficientes. Isto posto, há uma escassez de recursos, o 

que limita a extensão em que o jovem pode ser reabilitado. 

O sistema prisional brasileiro está falido. Isso ocorre porque está 

sobrecarregado e o sistema de justiça juvenil é incapaz de fornecer serviços de 

reabilitação suficientes. Isso limita a extensão em que o jovem pode ser 

reabilitado. 

Para enfrentar os problemas enfrentados pelo sistema prisional brasileiro, 

o governo precisa investir na legislação especial ao menor. Isso permitirá que o 

sistema forneça serviços de reabilitação suficientes, bem como garantir que o 

jovem receba uma pena justa. 

O sistema de justiça juvenil não é perfeito, há certos impasses que devem 

ser resolvidos para reduzir a taxa de delinquência juvenil. Esses problemas 

incluem o alto índice de prisões e prisões, a falta de reabilitação e a ineficiência 

do sistema. 

10 INEFICÁCIA À REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL 



Analisando o histórico dos debates no Congresso Nacional sobre a maioridade 

penal, é fatídico o tema por dezenas de PECs e PLs, que foram formuladas, 

apresentadas e arquivadas, devolvidas aos seus autores, ou ainda estão 

esperando relator, dentre outros fatores. 

A proposta de redução penal de 18 para 16 anos, é uma sugestão como 

forma de diminuir os índices de criminalidade no país. Jovens com menos de 18 

anos são mais propensos a cometer crimes devido à falta de experiência e 

compreensão das consequências de suas ações. A emenda proposta daria a 

essas crianças a chance de aprender sobre as consequências de suas ações e 

tomar melhores decisões. 

Existem várias razões pelas quais os indivíduos são fortemente a favor ou 

contra a mudança da maioridade penal. É importante entender essas razões e 

sopesá-las, umas contra as outras: 

Maioridade Civil VS. Maioridade Penal 

A maioridade civil pela emancipação aos 16 anos; direito de votar; 

inimputável até os 18 anos de idade; 

Aumento da criminalidade juvenil - segundo parlamentares os juvenis 

sabem dos seus direitos, e, apesar de saber que a redução da maioridade penal 

não tem solução, eles veem como porta para práticas de crimes, além de, as 

medidas socioeducativas serem consideradas amenas e ineficazes e 

ressocialização, exigindo medidas mais duras e repressivas; 

Maturidade VS. Avanço Tecnológico - o desenvolvimento das 

comunicações e da tecnologia proporciona às crianças e adolescentes uma 

riqueza de conhecimentos e uma visão precoce da realidade em que vivem. Isso 

os torna mais maduros e capazes de avaliar as consequências de suas ações. 

Portanto, eles têm condições suficientes para distinguir entre legal e ilegal. 

Conformidade da lei com a evolução da sociedade - o desenvolvimento 

da sociedade e da tecnologia e o maior acúmulo de informações, por sua vez, 

exigiu que a CF/88 acompanhasse essas mudanças, essa evolução. A CF deve 

evoluir com a sociedade e deve haver "flexibilidade interpretativa". 



O desafio dos adolescentes à lei aparece nos casos de adolescentes e 

outros infratores. Suas ações demonstram a disposição de enfrentar a violência 

de frente. Como resultado, os crimes envolvendo menores de 18 anos estão 

aumentando. O sistema educacional brando do ECA, dá impunidade aos 

adolescentes pegos infringindo a lei. Isso prova que o sistema do ECA é ineficaz 

quando se trata de lidar com menores infratores. 

Inimputabilidade é um facilitador - a irresponsabilidade é vista como um 

facilitador da delinquência porque afasta a responsabilidade penal juvenil. É visto 

como um "abuso" de direitos, dando aos menores de 18 anos "liberdade" para 

infringir a lei. Ainda que se defenda que há responsabilização e punição no 

sistema de medidas socioeducativas, essas medidas são consideradas 

ineficazes porque não corrigem e não podem prevenir a reincidência - e são 

muito permissivas. Reduzir a idade da pena pode ajudar a reduzir as violações. 

Maioridade Penal não é cláusula pétrea - alegou-se que não há cláusula 

pétrea no referido artigo. O artigo 228 da CF, não traz uma interpretação ampla 

do art. 60, inciso IV, § 4º. CF. Além disso, as PECs e os PLs não têm por objetivo 

acabar com o Instituto da Impunidade, o que poderia ser visto como um atentado 

aos Diplomas Internacionais. Ademais, as propostas e projetos visam fortalecer 

as penas para a delinquência juvenil, que nem a Constituição nem os tratados 

internacionais proíbem. 

Pressão popular há pressão popular e inseguranças que exigem medidas 

mais punitivas. O atual contexto de crime e violência requer desenvolvimento 

institucional, incluindo leis, para abordar questões sociais relacionadas. Veja o 

Código Penal de 1940, por exemplo. Isso nada tem a ver com o atendimento das 

necessidades da sociedade brasileira atual no campo do crime, pois foi 

estabelecido em um contexto que não reflete as necessidades atuais da 

sociedade brasileira. 

11 CONCLUSÃO 

Há muita controvérsia em torno das propostas visando minimizar a 

criminalidade por jovens e adolescentes. Muitas pessoas acreditam que a idade 



é muito baixa, enquanto outras acreditam que é apropriado. Eles argumentam 

que essa idade reduz a violência no mundo. 

Para reabilitar efetivamente crianças e adolescentes que infringiram a lei, 

são necessárias mais medidas para reformar os sistemas de justiça de menor 

infrator, para que possa moderar os efeitos negativos dos crimes cometidos por 

esse grupo. Além disso, a reforma socioeducativa é necessária para modular os 

efeitos da criminalidade juvenil. 

Os criminologistas há muito debatem a idade da responsabilidade criminal 

e seus efeitos na sociedade. Este termo é um indicador de quando o indivíduo 

se torna legalmente responsável por infringir qualquer lei. Também é visto como 

um conceito controverso devido às opiniões das pessoas sobre o porquê existe 

a criminalidade juvenil e persiste em tempos atuais. 

A razão pela qual o Brasil tem um alto índice de delinquentes juvenis é 

porque eles são das populações mais vulneráveis. Adolescentes e crianças no 

Brasil têm recursos e educação limitados devido à sua estrutura familiar. Isso os 

leva a serem mais propensos a cometer crimes. 

As alegações que sustentam os pressupostos de que o crime está 

aumentando e as crianças estão envolvidas surgiram de suposições que apoiam 

uma idade menor de responsabilidade criminal. 

Notadamente, a alta diversidade do Brasil faz com que surjam muitas 

classes econômicas diferentes. Isso leva a uma ampla gama de classes sociais 

escalonadas e ao abandono de crianças, graças aos diversos fatores 

econômicos do país. 

A falta de oportunidades no sistema educacional e as dificuldades 

financeiras são as causas mais comuns de abandono de crianças. Isso cria 

situações difíceis para suas famílias, o que resulta em estresse para os pais. 

Alguns concluem que isso os empurra para a criminalidade. 

Muitas instituições cívicas e agências governamentais, precisarão 

participar de qualquer proposta destinada a reduzir a taxa de criminalidade, com 

políticas de ações afirmativas. 



Diversas sociedades debatem o tema da limitação de idade para 

responsabilidade criminal. Uma proposta é focar nas implicações morais da 

sociedade. Outros sugerem que os limites devem ser impostos pela lei, a idade 

criminal deve ser reduzida para que os infratores sejam responsabilizados 

criminalmente mais cedo. 

No entanto, conforme analisado, acredita-se que aumentar a idade de 

responsabilidade criminal aumentaria drasticamente a violência e diminuiria as 

chances de reabilitação para delinquentes juvenis. Isso ocorre porque a 

pesquisa mostra que as pessoas que são contra a mudança encontraram razões 

razoáveis para fazê-lo, considerando estudos científicos e a historicidade. 

O princípio da dignidade da pessoa humana na Constituição Federal 

brasileira é considerado um dos principais pilares do país, devido às leis, sob 

esse manto. 

Contudo, a importância da constituição de uma nação pode ser 

determinada pelo conceito dessa dignidade humana. Essa ideia é difícil de 

definir, mas Miles fez uma observação importante ao afirmar que as pessoas 

deveriam prestar bastante atenção a ela. Ele argumentou que as pessoas 

deveriam mostrar honra e respeito por essa ideia. 

A compreensão da dignidade como princípio e objetivo subjacente serve 

de base para o nosso trabalho sobre os Princípios Penológicos Constitucionais 

e Processuais. A resposta de ineficácia, no tocante às propostas de maioridade 

penal, como foi proposta neste trabalho, alberga-se no entendimento de que, 

princípio da dignidade, no artigo 228 da Constituição Federal, não pode ser 

suprimido, não havendo retrocesso. 

As questões da juventude são uma parte vital do processo legislativo; eles 

devem ser tratados como apenas mais uma parte do sistema. A criação de novas 

leis que abordem questões de crianças e jovens é importante porque permite 

que as pessoas afetem diretamente essas questões. As pessoas também podem 

se envolver em discussões sobre sentenças participando de reuniões da 

comunidade. Ao participar dessas discussões, as pessoas podem influenciar o 

resultado dessas questões. 



Como o crime deve ser punido pelo Estado, seu objetivo é prevenir futuros 

atos criminosos e dissuadir os infratores de cometerem crimes novamente. O 

Estado pode alterar ou criar leis para melhorar a convivência de seus cidadãos. 

Isso pode ser usado para atingir o objetivo da norma social. Não obstante, os 

direitos da infância são direitos sociais, e, portanto, de proteção especial, não 

podendo sofrer agressões por expressa proibição constitucional. 
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