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RESUMO   

A questão da redução da maioridade penal tem sido bastante debatida na sociedade 

brasileira. Este estudo tem como objetivo geral abordar a questão da maioridade penal e como 

objetivo específico identificar na literatura alguns argumentos favoráveis e contrários à 

redução da maioridade penal vigente no Brasil. Para atender aos objetivos propostos foram 

pesquisados periódicos nacionais registrados na Biblioteca Regional de Medicina (BIREME) 

e o levantamento no banco de dados LILACS (Literatura Latino-Americana em Ciências de 

Saúde) na biblioteca eletrônica SciELO – Scientific Electronic Library Online (Biblioteca 

Científica Eletrônica Online), publicados no  período de 2004 a 2013. A idade mínima de 18 

anos para maioridade penal, prevista pelo ECA é estabelecida conforme orientação da 

Organização das Nações Unidas (ONU). A questão da maioridade penal é controversa 

gerando divergências exaltadas entre aqueles que são contra e os que se posicionam a favor, 

envolvendo discussões sobre a questão social e jurídica. Com base na literatura consultada 

observa-se que ainda não há um consenso sobre o tema, pois como afirmam alguns autores, 

o rebaixamento da maioridade penal não implicaria diminuição da violência nem resolução do 

problema do aliciamento de crianças e adolescentes pelo crime organizado. Em síntese, o 

que se pode afirmar é que diversos fatores estão envolvidos na realidade daqueles menos 

favorecidos e que se encontram à margem da sociedade de consumo, a despeito da defesa 

de muitos em relação à redução da maioridade penal.   

Palavras-chaves: Adolescência.  Maioridade penal. Medidas 

socioeducativas.   

 

ABSTRACT   

The question reduction of adult age penalty has been enough discussed in Brazilian society. 

Based on this finds this study aims to address the issue of general penal majority and identify 

specific objective in the literature some arguments in favor and against of reducing of current 

penal majority in Brazil. The survey was conducted on the Internet in periodic indexed in 

database of Virtual Health Library using the database LILACS and SciELO virtual library from 
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2004 to 2013. The minimum age of 18 years for criminal majority, provided by ECA is 

established as guidance of the United Nations (UN). The question of penal majority is 

controversial generating exalted differences between those arguments for and against the 

reduction of the full legal age, involving discussions on the social and legal issue. Based on 

the literature consulted noted that there is still no consensus on the topic, as some authors 

assert, the coming-of-age not penal relegation would mean decreased violence nor resolving 

the problem of the grooming of children by organized crime. In summary, what can be said is 

that several factors are involved in the reality of those less fortunate and who find themselves 

on the fringes of society, despite the defense of many regarding the full legal age reduction.   

Keywords: Adolescence.  Full legal age reduction. Socio-

educational measures.  

 

1 INTRODUÇÃO    

 

O critério utilizado para estabelecer uma definição cronológica precisa da adolescência é 

bastante flexível, tendo em vista as diferenças existentes entre as culturas. O conceito sobre 

adolescência evoluiu no decorrer dos tempos, até chegar a ser objeto de estudo. Começaram 

a ser observadas as transformações físicas ocorridas nessa fase, a ênfase nos valores e 

pensamentos do adolescente.   

A adolescência é um período crítico na vida de cada indivíduo, pois nessa fase o jovem 

vivencia descobertas significativas e afirma a personalidade e a individualidade. Caracterizar 

esse período apenas como faixa etária seria uma maneira muito simplista de observá-la, uma 

vez que ela envolve a transformação do jovem até a idade adulta, tanto do ponto de vista 

biológico, quanto social e psicológico (CAVALCANTE; ALVES; BARROSO, 2008).  

Baratiere, Vieira e Marcon (2011) observam que o período da adolescência é marcado por 

inúmeras crises; nessa fase deixa-se de ser criança para ser adulto, por meio de diversos 

processos que envolvem os aspectos social, biológico, psicológico e espiritual, assim como 

anatomofisiológico. Beretta et al. (2011) acrescentam que a adolescência é uma etapa do 

desenvolvimento humano que implica mudanças físicas e emocionais, sendo considerada por 

alguns teóricos, como um período de conflito ou de crise. Porém, deve ser entendida não 

apenas como simples adaptação às transformações corporais, mas, como um importante 

período no ciclo existencial da pessoa, da qual se exige uma tomada de posição social, 

familiar, sexual e perante os membros do grupo a que pertence.  

A questão da redução da maioridade penal vem sendo debatida na sociedade brasileira há 

pelo menos uma centena de anos. Contudo, verifica-se que essa discussão é polarizada 

abrangendo grupos favoráveis e contrários às mudanças, com base em argumentos 

referentes a problemas de ordem pública, ou seja, os jovens vistos como criminosos perigosos 

e, de outro lado, encontram-se as questões de proteção das faixas sociais mais vulneráveis, 

que são os jovens vistos como tuteláveis pelo estado (CAMPOS, 2009).   
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2 OBJETIVOS   

2.1 Objetivo geral   

dade penal.   

 

2.2 Objetivo específico   

 

redução da maioridade penal vigente no Brasil.   

 

3 METODOLOGIA   

 

Estudo descritivo de revisão da literatura por meio de uma pesquisa bibliográfica a partir de 

artigos científicos abordando a questão da redução da maioridade penal. Foram pesquisados 

periódicos nacionais registrados na Biblioteca Regional de Medicina (BIREME) e o 

levantamento no banco de dados LILACS (Literatura Latino-Americana em Ciências de 

Saúde) na biblioteca eletrônica SciELO – Scientific Electronic Library Online (Biblioteca 

Científica Eletrônica Online), utilizando-se as seguintes palavras-chave: adolescência, 

maioridade penal, medidas socioeducativas.  

Para Gil (2009) a pesquisa bibliográfica tem como principal vantagem o fato de permitir ao 

investigador a cobertura de fenômenos de modo muito mais amplo do que aquela que poderia 

pesquisar diretamente.  

A pesquisa bibliográfica, segundo Marconi e Lakatos (2007), consiste no exame de produções 

humanas desenvolvidas ao longo da evolução da humanidade, para levantamento e análise 

do que já se produziu sobre determinado assunto assumido como tema de pesquisa científica. 

Pode ser considerado um procedimento formal com método de pensamento reflexivo que 

requer um tratamento científico e constitui o caminho para se conhecer a realidade ou para 

descobrir verdades parciais. Dessa forma, a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do 

que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo 

enfoque ou abordagem, chegando a conclusões próprias.    

Os critérios de inclusão foram: artigos disponíveis na íntegra publicados em português entre 

os anos de 2004 a 2013.  

As referências levantadas foram lidas e selecionadas de forma a proporcionarem uma maior 

familiarização com o assunto, constituindo-se em instrumentos enriquecedores e de grande 

utilidade para a elaboração desse trabalho.   
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4 A QUESTÃO DA MAIORIDADE PENAL   

 

Silva e Lopes (2009) lembram que a visão da adolescência como problema, ou melhor, a visão 

de problemas específicos da adolescência produzidos cientificamente, tem suas origens no 

início do século XX.  

Os crimes praticados por adolescentes são cada vez mais frequentes e comuns. Porém, estes 

crimes não são praticados apenas pelos excluídos e sem perspectivas; muitas crianças e 

adolescentes são recrutados pelo crime organizado e não são necessariamente, os 

marginalizados e excluídos da sociedade.  

Amaro (2004, p. 152) relata que “a maioridade penal é tema de controvérsias”. Galvão e 

Camino (2011) entendem que no que diz respeito à redução da maioridade penal, apesar de 

não haver grandes teorias, existem debates e elucubrações sobre o tema.  

Seguem algumas considerações de autores sobre essa controvérsia. Kaufman (2004) 

observa que a questão da violência cometida por adolescentes tem aumentado em 

proporções singulares.  

Silva e Lopes (2009, p. 90) afirmam que “a família e a escola são legitimadas, cientificamente 

e socialmente, como espaços privilegiados das ações preventivas das mazelas associadas 

aos jovens, mesmo tempo em que, segundo os especialistas, poderiam ser também, os 

principais causadores das periculosidades juvenis. ”  

De acordo com Kaufman (2004), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - Lei n° 8.069), 

criado em 13 de julho de 1990, em seu art.1º dispõe sobre a proteção integral à criança e ao 

adolescente; no art. 2º desta lei, considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade 

incompletos; adolescente é aquele entre 12 e 18 anos de idade.  

 “Embora muitas disposições do ECA ainda não tenham sido efetivadas [...] assistimos à 

emergência de um discurso que reivindica "deveres" e não apenas "direitos" para os jovens” 

(CAMPOS, 2009, p. 485).  

A idade mínima de 18 anos para maioridade penal, prevista pelo ECA é estabelecida conforme 

orientação da Organização das Nações Unidas (ONU). Após a introdução do Novo Código 

Civil, foram outorgados plenos poderes aos maiores de 18 anos, considerando-os maiores 

absolutamente capazes e antecipando a maioridade civil, que até então era de 21 anos. Aos 

16 anos, o indivíduo já é relativamente capaz, com poderes para trabalhar e, inclusive, 

escolher seus governantes (AMARO, 2004; KAUFMAN, 2004).  

Sob o ponto de vista de Amaro (2004), a simples diminuição da maioridade penal não é 

suficiente para resolver o problema prático. Algumas opiniões envolvem: a proposta de 
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eliminação do artigo 121 do ECA - parágrafo 3º: em nenhuma hipótese, o período máximo de 

internação excederá a três anos; parágrafo 4º: atingido o limite estabelecido no parágrafo 

anterior, o adolescente deverá ser  liberado, colocado em regime de semiliberdade ou de 

liberdade assistida - e o aumento do número de anos em que o menor deverá ser privado de 

sua liberdade, dependendo da gravidade do crime, enquanto sua periculosidade para o meio 

ambiente permanecer, além de outras medidas que capazes de controlar a variável 

periculosidade antissocial.  

A questão da redução da maioridade penal insere-se entre os juristas, políticos e acadêmicos, 

em um contexto de exaltadas divergências: existem aqueles que apoiam a redução da 

maioridade penal e argumentam, por exemplo, que é a impunidade que aumenta a 

criminalidade e, nesse sentido, buscam e lutam pela mudança na lei penal brasileira; e há 

aqueles que se posicionam contrários à redução e afirmam, por exemplo, que a redução da 

maioridade penal não diminuirá a violência, pois envolve um problema social e não jurídico 

(RESENDE, 2009).  

Nessa linha de raciocínio, Cunha, Ropelato e Alves (2006, p. 657) sugerem que:  

 

 

A alternativa à violência juvenil está na ampliação das atividades do 
sistema educacional que possam acolher e atender adolescentes em 
situação de risco, dando-lhes reforço escolar, atividades lúdicas e 
culturais, além de apoio emocional capaz de aumentar sua 
autoestima, o que inibiria, por esse recurso, seu ingresso em gangs e 
atividades infratoras. Está, ainda, nos atendimentos às famílias em 
situação de risco, que poderão ser em nível preventivo (orientação), 
remediativo (treinamento) ou terapêutico (terapia). Essas medidas 
necessitam de apoio governamental imediato.   

 

Portanto, sob o ponto de vista de tais autoras, há necessidade de se proceder a uma 

reformulação total do sistema de internação de adolescentes contrários à Lei, visando ao 

pleno funcionamento das medidas socioeducativas preconizadas pelo ECA, tendo em vista 

que a mudança da legislação para que adolescentes de 16 a 18 anos cumpram penas no 

sistema prisional sem perspectiva de receber atenção psicossocial adequada, não é a 

solução.  

Resende (2009) questiona o fato de que retirar o atributo ‘humano’ desse adolescente é uma 

forma de justificar a negação dos direitos humanos a esses indivíduos. É conveniente 

argumentar que parlamentares apenas refletem o que pensa a sociedade, como se suas 

atenções estivessem totalmente voltadas para o bem estar comum.   

Ainda sob o ponto de Resende (2009), o problema da violência urbana aliado à comoção 

pública em torno do rebaixamento da maioridade penal está sendo utilizados como palanque 
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político e como estratégia de recuperação da imagem de um congresso desgastado pelos 

escândalos de corrupção em que se envolve cada vez mais constantemente.    

Assim, na opinião de Kaufman (2004), o menor em plena consciência, entendimento, 

discernimento, intenção, compreensão, ao praticar crime qualificado com requintes de 

crueldade, deve ser julgado imputável e responder em um primeiro momento dentro do ECA, 

recebendo assim sanção sócio educativa e, a partir do momento que atingir a maioridade, 

deverá responder criminalmente.  

Entende-se assim, que os três anos de internação previstos no ECA não surtem o efeito 

desejado pela falência do sistema de privação de liberdade. É evidente que dez anos nesse 

mesmo sistema também não chegarão ao termo, pois a questão fundamental é a da qualidade 

(RESENDE, 2009).  

Em um momento em que a atenção está voltada para a redução da maioridade penal, é 

importante que as considerações contrárias defendidas pelos profissionais que lidam com a 

questão no dia a dia sejam revistas (CUNHA; ROPELATO; ALVES, 2006).   

Nessa toada, o que se busca, não é uma solução para a questão da violência urbana, mas 

sim, oferecer “resposta superficial a uma sociedade apartada, pronta, em sua miopia, para o 

expurgo de uma parcela de si” (RESENDE, 2009, p. 155).  

Entretanto, Corte Real e Conceição (2013) afirmam que apesar de o tema da redução da 

maioridade penal no Brasil ser polêmico e controverso, o projeto de encontra-se processo de 

tramitação bem adiantado no Congresso Nacional. As discussões legislativas que envolvem 

a redução da maioridade penal no Congresso brasileiro refletem representações sociais sobre 

o tema que merecem uma análise aprofundada, devido ao seu impacto sobre as políticas 

públicas. O argumento de quem defende a redução da maioridade penal é o de que os 

adolescentes infratores já têm plena capacidade e consciência dos seus atos, fato que os 

torna responsáveis por eles.  

Espera-se que não se permita um retrocesso das conquistas dos direitos humanos e de 

cidadania e dos rumos da adolescência brasileira e que não sejam ouvidos os argumentos 

contrários aos direitos e às garantias já conquistados pelos jovens, de modo que as 

Comissões de Direitos Humanos, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, 

não desistam de seus objetivos na busca da promoção e da defesa dos direitos da infância e 

da juventude (CORTE REAL; CONCEIÇÃO, 2013).   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

No ano de 2003 ganhou voz favorável à maioridade penal, o assassinato do casal Liana 

Friedenbach, 16, e Felipe Silva Caffé, de 19 anos, em Embu-Guaçu, na Grande São Paulo, 

envolvendo quatro adultos e um adolescente de apelido "Champinha", na época, com 16 anos. 

Em 2007, o assassinato do garoto João Hélio  deu novo fôlego para os debates a favor e 

contra a redução da maioridade. Esses dois casos foram citados nos artigos utilizados para 

ilustrar a posição daqueles que defendem a redução da maioridade penal, a partir de uma 

campanha midiática favorável a sua redução.  

Com base na literatura consultada observa-se que ainda não há um consenso para a questão 

da maioridade penal, pois como afirmam alguns autores, o rebaixamento da maioridade penal 

não implicaria diminuição da violência nem resolução do problema do aliciamento de crianças 

e adolescentes pelo crime organizado.  

Contudo, entende-se ainda, que a maioridade penal traria mais um problema para as 

detenções já superlotadas e sem estrutura para recuperar os detentos, posição com a qual 

compactuo, por acreditar que diversos fatores estão envolvidos na realidade daqueles menos 

favorecidos e que se encontram à margem da sociedade de consumo, a despeito da defesa 

de muitos em relação à redução da maioridade penal.   
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