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RESUMO 

 

O presente artigo versa a Redução da Maioridade Penal. Aborda brevemente a 
evolução dos direitos da criança e do adolescente, visando o ato infracional e quais 
medidas podem ser aplicáveis. Nesse compasso a discussão sobre a redução da 
maioridade penal no Brasil ganha espaço, trazendo opiniões tanto a favor, como 
contra essa possível redução. Atualmente a imputabilidade penal é fixada aos 
dezoito anos de idade, significando que se uma pessoa com essa idade comete um 
homicídio simples, tirando a vida de alguém, estará sujeita a pena prevista no artigo 
121 do Código Penal Brasileiro, qual seja a pena de reclusão com duração de 6 
(seis) a 20 (vinte) anos. Entretanto se um menor de dezoito anos comete o mesmo 
crime ele praticou um ato infracional e a ele poderá ser imposta somente medidas 
sócio-educativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente- (ECA). Lei 
8.069/90. O artigo visa, ainda, discorrer sobre as causas que levam ao aumento da 
criminalidade entre os jovens. Logo após, demonstra os principais posicionamentos 
acerca da redução da maioridade penal, tendo em vista controvérsias existentes. Em 
seguida uma prevê pauta sobre o sistema carcerário há esses jovens. Ao final 
constata que antes de haver redução da imputabilidade penal, seria necessária a 
implantação de políticas públicas que tornem eletivos os direitos estabelecidos pelo 
Estatuto da Criança e  do Adolescente. 
 

 

 

Palavras-chave: ECA- Estatuto da Criança e do Adolescente; Redução da 

Maioridade Penal; Menor Infrator; Inimputáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ROSSI, Gisleine Cristina. Reduction of the Penal Majority: 2018. Número total de 

folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Universidade 

Pitágoras Unopar, Bandeirantes, 2018. 

 

ABSTRACT 

This article deals with the Reduction of Criminal Majority. It briefly addresses the 
evolution of the rights of the child and the adolescent, aiming at the infraction and 
what measures may be applicable. At this point, the discussion on the reduction of 
the criminal majority in Brazil gains space, bringing opinions both for and against this 
possible reduction. At present, criminal liability is fixed at eighteen years of age, 
meaning that if a person of this age commits a simple homicide, taking someone's 
life, he will be subject to the penalty provided for in article 121 of the Brazilian Penal 
Code, which is the penalty of imprisonment with a duration of 6 (six) to 20 (twenty) 
years. However, if a child under eighteen years of age commits the same crime, he 
or she has committed an infraction and may impose only socio-educational measures 
provided for in the Child and Adolescent Statute (ECA). Law 8.069 / 90. The article 
also aims to discuss the causes that lead to increased crime among young people. 
Soon after, it demonstrates the main positions regarding the reduction of the criminal 
majority, in view of existing controversies. In the end, it is noted that before there is a 
reduction in criminal liability, it would be necessary to implement public policies that 
make the rights established by the Child and Adolescent Statute elective 
 

 

Key-words:  ACE – Statute of Children and adolescents. Reduction of the penal. 
Minor Offender. Indictment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No que tange a violência surgem vários debates, dentre eles como trazer 

mais proteção a população, como ressocializar o preso, como puni-lo de forma que 

reprima a prática de crime entre outras questões acerca do tema em questão.     

A criminalidade e marginalização do jovem no Brasil nos dias atuais, vem 

crescendo assustadoramente. Grande parte dessa criminalidade está relacionada a 

questão social, pois é notório o aumento, de menores abandonados nas ruas das 

cidades brasileiras, principalmente nos grandes centros urbanos, onde o 

crescimento demográfico é alto. 

O perfil dos jovens cada dia passam por grandes mudanças, notável que a 

grande maioria se deixa levar por influencia de outros.  

A desigualdade social em nosso país é uma das causas que faz com que os 

jovens se envolvem na vida do crime mais cedo, mas jamais pode-se associar  a 

pobreza com o crime. Há pessoas que vivem em estado de miséria, porém 

trabalham, tem uma vida digna são honestas, fogem desse contexto de crimes e 

violência que os cercam. 

Essa realidade é tão vasta que o ao reduzir a maioridade penal, o Estado e a 

sociedade brasileira estaria deixando claro que desistiu das crianças e jovens, além 

disso abrindo mão de suas responsabilidades na educação e reabilitação desses 

menores. 

O crime inclui quando o Estado exclui. Sem escola, moradia adequada, 

segurança, sem curso profissionalizante, sem saúde, sem assistência social, em 

famílias desestruturadas e ameaçadas pelas drogas e o alcoolismo, o crime tem 

uma concorrência desleal ao que a vida oferece a esses adolescentes. 

Pode-se notar que o sistema carcerário no Brasil, não tem uma infraestrutura 

adequada para comportar esses jovens infratores.  

Esse artigo foi elaborado em levantamentos bibliográficos, pesquisa em 

periódicos impressos e eletrônicos, bem como livros e artigos, focando em elucidar o 

tema proposto. 
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2. CONCEITOS  

 

          2.1 Conceito de menor  

 

            Sua etimologia do latim minor, e, como adjetivo, comparativo de 

pequeno. 

            No sentido Técnico-Jurídico, empregado como substantivo designa a 

pessoa que não tenha ainda atingido a maioridade, ou seja, não atingiu a 

idade legal para que se considere maior e capaz. Menor é a pessoa que não 

atingiu a idade legal para a maioridade, sendo assim considerada incapaz ou 

isenta de responsabilidade para praticar atos regulados pela idade legal. 

(Plácido,2009,p.420). 

 

2.2 Conceito de imputabilidade  

 

Imputabilidade: derivado de imputar, do latim imputare (levar em conta, 

atribuir, aplicar), exprime a qualidade do que é imputável. (Plácido, 2009, p.280).                   

Assim nos ensina Bittencourt que: 

 

A imputabilidade é o juízo de um fato, previsto como meramente 

possível; a imputação é um juízo de um fato ocorrido. A primeira é 

contemplação de uma idéia; a segunda é o exame de um fato concreto. Lá 

estamos diante de um conceito puro; aqui na presença de uma realidade. 

(2000, p.300) 

 

Já para Mirabete, de acordo com a teoria da imputabilidade moral (livre 

arbítrio): 

 

O homem é um ser inteligente e livre, podendo escolher entre o 

bem e o mal, entre o certo e o errado, e por isso a ele se pode atribuir a 

responsabilidade pelos atos ilícitos que praticou. Essa atribuição é chamada 

imputação, de onde provém o termo imputabilidade, elemento (ou 

pressuposto) da culpabilidade. Imputabilidade é, assim, a aptidão para ser 

culpável. (2008, p207) 
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Ante esses conceitos, fica claro que haverá imputabilidade quando o sujeito 

for capaz de compreender a ilicitude de sua conduta e de agir de acordo com esse 

entendimento. 

 

2.3 Conceito de Imputabilidade Penal  

 

Sobre a imputabilidade penal para Nucci: 

 

A imputabilidade penal é o conjunto das condições pessoais, 

envolvendo inteligência e vontade, que permite ao agente ter entendimento 

do caráter ilícito do fato, comportando-se de acordo com esse 

entendimento. O binômio necessário para a 12 formação das condições 

pessoais do imputável consiste em sanidade mental e maturidade. (2009, p. 

295) 

 

Se o agente não possui aptidão para entender a diferença entre o certo e o 

errado, não poderá pautar-se por tal compreensão e terminará vez ou outra, 

praticando um fato típico e antijurídico sem que possa por isso ser censurado, isto é, 

sem que possa sofrer juízo de culpabilidade.  

O art. 26 do Código Penal Brasileiro de 1940 – (CPB) - Reformado pela Lei N 

º 7.209 de 11/07/1984, trata dos inimputáveis e assim dispõe: 

 

            Art.26. É isento de pena o agente    que, por doença mental ou 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou 

da  omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 

determinar-se de acordo com esse entendimento.  

 

     Desta forma, Jesus (2010, p.513) nos ensina que inimputável é, então, o 

agente que responsabilizado senão o que tem a consciência de sua antijuridicidade 

e quer executá-lo. Resta salutar dizer nas palavras de Jesus (2010, p.516),  

Que deve existir imputabilidade ao tempo da prática do fato, de modo que não 

cabe uma imputabilidade subsequente, por doença mental ou desenvolvimento 

mental incompleto ou retardado, não possui, ao tempo da prática do fato, 

capacidade de entender o seu caráter ilícito ou de determinar-se de acordo com 

esse entendimento. 

        Já o imputável é o sujeito mentalmente são e desenvolvido, capaz de entender 
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o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Por 

conseguinte, o inimputável não comete crime. 

          Diante disso, Jesus vem elucidar que: 

 

Jamais pode-se confundir imputabilidade com responsabilidade penal, que 
corresponde às consequências jurídicas oriundas da prática de uma 
infração. Responsabilidade é a obrigação que alguém tem de arcar com as 
consequências jurídicas do crime. É o dever que tem a pessoa de prestar 
contas de seu ato. Ele depende da imputabilidade do indivíduo, pois não 
pode sofrer as consequências do fato criminoso (ser responsabilizado) 
senão o que tem a consciência de sua antijuridicidade e quer executá-lo. 
(2010, p. 514) 

 

Resta salutar dizer nas palavras de Jesus que deve existir imputabilidade ao 

tempo da prática do fato, de modo que não cabe uma imputabilidade subsequente. 

2.4 Conceito de Culpabilidade  

Fernando Capez diz que:  

 

A culpabilidade é a possibilidade de se considerar alguém culpado pela 
prática de uma infração penal. Por essa razão, costuma ser definida como 
juízo de censurabilidade e reprovação exercido sobre alguém que praticou 
um fato típico e ilícito. (2014, p. 31) 

 

Não se trata de elemento do crime, mas pressuposto para imposição de pena, 

porque, sendo um juízo de valor sobre o autor de uma infração penal, não se 

concebe possa, ao mesmo tempo, estar dentro do crime, como seu elemento, e fora, 

como juízo externo de valor do agente. Para censurar quem cometeu um crime, a 

culpabilidade deve estar necessariamente fora dele. 

2.4.1 Formal e Material  

Dispõe Nucci (2009, p.293), ser a culpabilidade formal a censurabilidade 

merecida pelo autor do fato típico e antijurídico, dentro dos critérios que a norteiam, 

isto é, se houver imputabilidade, consciência potencial da ilicitude e exigibilidade de 

atuação conforme o Direito.  
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Formalmente, a culpabilidade é a fonte inspiradora do legislador para 

construir o tipo penal na parte sancionadora. Porém, a culpabilidade material é a 

censura realizada concretamente, visualizando-se o fato típico e antijurídico e 

conhecendo-se o seu autor, imputável, com consciência potencial do ilícito e que, 

valendo-se do seu livre-arbítrio, optou pelo injusto sem estar fundado em qualquer 

causa de exclusão da culpabilidade, por fatores de inexigibilidade de conduta 

diversa. Serve, então, a culpabilidade material a fundamentar a pena, auxiliando o 

juiz, na etapa seguinte, que é atingir o seu limite concreto. 

2.4.2 A menoridade como causa de exclusão da culpabilidade 

 Jesus leciona que:  

 

Inimputabilidade é a incapacidade para apreciar o caráter ilícito do fato ou 
de determinar-se de acordo com essa apreciação. Se a imputabilidade 
consiste na capacidade de entender e de querer, pode estar ausente porque 
o indivíduo, por questão de idade, não alcançou determinado grau de 
desenvolvimento físico e psíquico, ou porque existe em concreto uma 
circunstância que a exclui. (2010, p. 515) 

 

A imputabilidade é a regra; a inimputabilidade exceção. Ainda Jesus (2010, 

p.515), diz quais são as causas da exclusão da imputabilidade: a doença mental, o 

desenvolvimento mental incompleto, o desenvolvimento mental retardado e a 

embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior.  

Excluem, por conseqüência, a culpabilidade. 15 O art. 27 do Código Penal 

Brasileiro de 1940– (CPB) - Reformado pela Lei N º 7.209 de 11/07/1984 assim 

dispõe que “Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando 

sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial”. Cumpre dizer que a 

menoridade penal encontra-se abrangida pela expressão “desenvolvimento mental 

incompleto” encontrada no caput do art. 26 do Código Penal Brasileiro/40. 
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3. O MENOR E A LEI  

 

3.1  O Menor e o Código Penal Brasileiro  

Entrou em vigor no dia 7 de dezembro de 1940 o novo Código Penal que 

substituiu o Código de 1890. O Código Penal de 1940 adotou como critério para 

apurar a responsabilidade do menor o biológico. Logo, para o CPB/40, não importa o 

conhecimento do caráter ilícito do ato cometido pelo menor, bastando que o mesmo 

ostente a idade inferior a 18 anos.  

O Código também faz algumas referências ao menor, como por exemplo, no 

artigo 65, onde estabelece ser circunstância que atenua a pena o agente contar, na 

data do fato, com menos de 21 anos de idade. Ainda na parte geral, no artigo 115, o 

legislador determinou a redução do prazo prescricional pela metade, quando, na 

data do fato, o autor do delito fosse menor de 21 anos. Em 1969 tentou-se 

estabelecer um novo Código Penal, qual seja, o Decreto Lei nº 1004, mas que não 

chegou sequer a entrar em vigor.  

Mencionado código havia fixado como limite mínimo para a pessoa responder 

penalmente por seus atos a idade de 16 anos, se ela manifestasse um 

discernimento razoável. 16 No entanto, permanece em vigência atualmente o 

Código Penal de 1940, sendo que, ao longo dos tempos, foram sendo feitas 

pequenas modificações para atender aos anseios da sociedade moderna. 

 

3.2  Possibilidade de redução da maioridade penal à luz da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 

 A sociedade brasileira clama pelo fim da impunidade. Diante de tantos crimes 

bárbaros, que têm tomado conta de nosso país, a sociedade quer ver justiça. E, por 

essa razão, tem aumentado a discussão sobre a redução da maioridade penal, que 

hoje é atingida aos dezoito anos, pois uma grande parcela dos crimes cometidos no 

país é obra de menores infratores.  

Devido à repercussão dos delitos praticados por menores, principalmente nos 

meios de comunicação, é que se tem defendido a ideia de uma possível redução da 

maioridade penal para 16 ou até mesmo para 14 anos. A questão a ser discutida 
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neste capítulo é a possibilidade dessa redução frente à Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, tendo em vista que há uma divergência doutrinária no 

que diz respeito ao artigo 228 da Carta Magna, que trata do assunto.  

Diz a CRFB/88, em seu art. 228, “São penalmente inimputáveis os menores 

de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial”. A CRFB/88, 

estabelecendo que o menor de 18 anos é totalmente inimputável, busca propiciar 

uma maior proteção a esses jovens, conforme esclarece Moraes. 

 

          A Constituição Brasileira seguiu a tendência internacional 

consagrada no art. 1º da Convenção dos Direitos da Criança, que estabelece ser 

criança, todo ser humano com menos de 18 anos. Dessa forma, a criança tem 

direito a uma proteção especial a seu desenvolvimento físico, mental, espiritual e 

social, por meio de uma forma de vida saudável e normal e em condições de 

liberdade e dignidade. (2008, p. 105) 

 

A imputabilidade penal aos 18 anos, assim entendida pela CRFB/88, consiste 

numa garantia fundamental conferida às crianças e aos adolescentes, uma vez que 

estes são portadores da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, não 

sendo, assim, responsabilizados penalmente pela prática de qualquer tipo de ato 

infracional.  

Dessa forma, considera-se o disposto no artigo 228 da Carta Magna como um 

dispositivo inatingível por qualquer tipo de alteração. Para muitos doutrinadores é 

perfeitamente possível a mudança do referido 18 artigos através de uma emenda 

constitucional, uma vez que está inserido no capítulo da família, da criança, do 

adolescente e do idoso, e não no capitulo referente aos direitos e garantias 

individuais. 

         Para outra grande parcela de doutrinadores, isso não seria possível, tendo em 

vista o entendimento, hoje pacífico, de que existem fora do artigo 5º da CRFB/88, 

outros direitos e garantias individuais. Veremos adiante se seria possível ou não 

uma alteração do artigo 228 da Carta Magna. 
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4. A MAIORIDADE PENAL NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 

LEI N.º 8.069/90  

 

  Dispõe o artigo 104 do Estatuto da Criança e do Adolescente que os 

menores de dezoito anos são considerados penalmente inimputáveis, devendo se 

sujeitar às medidas previstas naquele estatuto. Ainda em seu parágrafo único, o 

referido dispositivo legal estabelece que a idade do infrator na data do fato deve ser 

levada em consideração.  

      Assim, o menor de dezoito anos, ao cometer uma infração penal, não é 

processado e julgado de acordo com o Código Penal. Ele é submetido às normas do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem como sanção a medida 

socioeducativa, a qual é cumprida em estabelecimentos educacionais. Na maioria 

das vezes, no entanto, esses estabelecimentos são locais mais degradantes que o 

próprio presídio.  

Portanto, a questão a ser discutida neste capitulo diz respeito às causas que 

levam tantas crianças e adolescentes a cometerem crimes, bem como os critérios de 

atribuição da imputabilidade penal em nosso ordenamento jurídico, além de se fazer 

uma análise detalhada da lei hoje vigente que trata da criança e do adolescente, 

qual seja, a Lei nº 8069/90. 

 
4.1  Redução da imputabilidade penal para os 16 anos de idade 

 

 Muitos acreditam que a redução da idade penal de 18 para 16 anos seria a 

solução para acabar com a impunidade de tantos jovens que cometem os mais 

diversos tipos de crimes e, consequentemente, diminuir o alto índice de 

criminalidade.  

O ponto crucial que faz com que essa concepção possua tantos adeptos 

consiste no fato de que, hoje, o comportamento do jovem de 16 anos é muito 

diferente daquele de décadas atrás. Hodiernamente, com a evolução dos tempos e 

com a globalização, o jovem possui ao seu alcance uma grande quantidade de 

informações que nem sempre são usadas para o seu autoconhecimento.  

A favor da redução da maioridade penal, o promotor de justiça Santiago 

argumenta que: 
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Nessa fase o menor tem consciência plena do ato criminoso que pratica e 
dos danos causados, mas sabe que não será punido e ficará no máximo 
três anos apreendido, salvo outros raros casos. (2010, p. 11). 

 

Assim sendo com o passar dos anos, tanto a compleição física quanto 

intelectual dos adolescentes entre 16 e 18 anos evoluiu de forma significativa. Outro 

ponto relevante diz respeito ao voto.  

O legislador constituinte entende que o jovem de 16 anos tem capacidade e 

maturidade de escolher seus representantes. Para LEIRIA [199?] 

                       

Ora, quem tem capacidade de escolher Presidentes 

da República, Senadores, Deputados, Prefeitos e Vereadores, 

interferindo, assim, diretamente na escolha dos destinos da 

Nação, não terá discernimento para saber que matar, roubar e 

furtar é errado? 

    

No entanto, a questão do voto é um tanto controversa, uma vez que, para 

aqueles que defendem a manutenção da maioridade penal aos 18 anos, esse ponto 

não passa de uma meia verdade, tendo em vista que os menores de 18 anos podem 

votar, mas não poder ser votados, além do mais, o voto é facultativo e a obrigação 

penal é obrigatória.  

Outro fator muito questionado pelos defensores da redução da imputabilidade 

penal diz respeito ao fato desses jovens terem o direito de ser emancipados, bem 

como de constituir família, através do casamento, além de terem a oportunidade de 

possuir economia própria. Existem em tramitação diversas propostas de emenda à 

Constituição que pretendem altear seu artigo 228, com objetivo de reduzir a 

maioridade penal para 16 anos. 

 Para o deputado Wladimir Costa (2003) 17, autor da Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) nº 179/2003, em trâmite na Câmara dos Deputados, “o mundo 

hoje não é mais o mundo do Código Penal de 1940, hoje a informação chega em 

segundos a qualquer lugar do planeta”.  

No entendimento do deputado, “é incrível que um jovem consiga escolher 

uma profissão, ser aprovado em um vestibular, participar do processo político de seu 

país, cursar uma faculdade, e não possa, penalmente, responder por seus atos”.  

Por este motivo, a PEC 179/2003 tem por objetivo alterar o artigo 228 da 

CRFB/88, que passaria a vigorar com a seguinte redação: “São penalmente 
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inimputáveis os menores de dezesseis anos, sujeitos às normas da legislação 

especial”.  

Outra proposta que pretende modificar a redação do artigo 228 da CRFB/88 é 

a PEC nº 426/1996. Como se pode perceber as discussões sobre a maioridade 

penal não é tema apenas dos dias atuais, porém reascende sempre que a mídia 

noticia crimes bárbaros envolvendo crianças e adolescentes.  

Segundo a deputada Nair Xavier Lobo (1996)18, autora da PEC acima 

citada, a proposta visa “colocar um freio a estes descalabros praticados por menores 

que entendem plenamente a ilicitude do fato, já que, aos dezesseis anos hoje 

adolescentes estão plenamente amadurecidos, devido aos meios de comunicação 

que os informam de todas as coisas”.  Afirma, ainda, “que a idade penal aos 18 anos 

não faz parte dos direitos e garantias individuais, por que isto seria afirmar como 

direito, o “direito de matar” e não ser punido pelo fato de possuir idade inferior aos 

dezoito anos”.  

Podem-se citar, ainda, várias outras PEC’s tendentes a modificar o artigo 

228 da CRFB/88, para reduzir a imputabilidade penal para os 16 anos, como por 

exemplo a PEC nº 321/2001 de autoria do deputado Alberto Fraga; PEC nº 171/1993 

do deputado Benedito Domingos; PEC nº 20/1999 do senador José Roberto Arruda. 

Portanto, para os defensores da redução da imputabilidade penal para os 16 anos, 

fica clara a necessidade e urgência de ver esses jovens respondendo pelos crimes 

que cometem de acordo com o Código Penal de 1940. 

 

4.2  Estrutura Prisional  

 

        Os presídios do Brasil já se encontram com superlotação, condições 

precárias e desumanas, um menor não pode dividir a mesma cela com presos que 

cometeram crimes hediondos, deixaria eles vulneráveis teriam contato com uma 

realidade ainda mais nefasta tornando impossível sua reabilitação, faria com que 

saíssem de lá bem mais perigosos do que entraram.   

Fica claro que esses adolescentes precisam de políticas sociais que os 

direcionem em um caminho certo na vida, é mais eficiente educá-los do que puni-

los.  

         Membros do Ministério Público e Poder Judiciário, que insistem em prisões 

provisórias para resguardo da ordem pública ou tendo por único fundamento o tipo 
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de crime praticado, que não dão o devido valor aos incidentes de excesso e desvio 

de execução, que negam direito a progressão de regime “per saltum” quando a 

culpa pelo oferecimento do regime devido foi do próprio Estado e, 

fundamentalmente, que, mesmo possuindo indiscutível atribuição fiscalizatória, 

permitem que presos provisórios ou definitivos possam estar alojados em presídios 

superlotados (públicos ou terceirizados) sem a menor condição de recolher seres 

humanos sob suposta tutela do Estado em nome de uma visão consequencialista 

incabível, o que acaba estimulando a omissão de financiamento e de manutenção 

de políticas públicas adequadas para a execução penal. 
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5. CONCLUSÃO  

 

A forma com que era tratado a questão da maioridade penal nos diplomas 

existentes no país anterior ao Código Penal hoje vigente em sua maioria, baseava-

se no discernimento dos jovens, ou seja, responsabilizava o menor se ficasse 

constatado que o mesmo era capaz de entender o caráter ilícito do ato que estava 

praticando. 

 O Código Penal de 1940, bem como a Constituição Federal de 1988 

estabelecem a imputabilidade penal aos 18 anos, adotando o caráter biológico para 

definir a responsabilidade, ou seja, mesmo com total discernimento, o jovem com 

idade até 18 anos, é considerado inimputável.  

O alto índice de criminalidade, junto a impunidade dos menores infratores fez 

com que fosse retomada a discussão da redução da maioridade penal, uma vez que 

a sociedade teme a forma com que esses jovens cometem os crimes, muitas vezes, 

com requintes de crueldade.  

O primeiro aspecto para que fosse analisado a possibilidade jurídica para 

alterar a maioridade penal referiu-se ao contido no art. 228 da CRFB, se seria ele 

uma cláusula pétrea, portanto, insuscetível de ser objeto de emenda constitucional. 

Trazendo aos dias atuais, hoje já é pacífico o entendimento de que os direitos e 

garantias individuais estão petrificados em todo o texto da CRFB/88, não estando 

taxativamente dispostos em seu artigo 5º.  

Porém, a alteração do artigo 228, não deixaria de proteger o instituto da 

maioridade penal, apenas estaria modificando o marco inicial do instituto. Foram 

analisadas as correntes positivas e negativas que se posicionaram de maneira 

sólida, defendidas e patrocinadas por juristas renomados no cenário penal brasileiro. 

Desta forma, é perfeitamente visível que o jovem de 18 anos não é igual ao jovem 

de décadas atrás.  

O desenvolvimento físico do jovem mudou muito com o passar dos tempos, 

bem como seu desenvolvimento mental, tendo em vista que os diversos meios de 

comunicação propiciam que os jovens obtenham o maior número de informações 

possível, fazendo com que eles se tornem maduros para praticar os mais diversos 

atos da vida civil. Um desses atos diz respeito ao voto. Todavia, este argumento não 

é suficiente para modificar a maioridade penal, posto que, embora eletivo, que exige 
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uma idade mínima, sendo que, mesmo os maiores de 18 anos são proibidos de se 

candidatarem para certos cargos como por exemplo o de governador, que exige a 

idade mínima de 30 anos, o de Presidente da República, que exige a idade mínima 

de 35 anos.  

Como se não bastasse, não é suficiente a capacidade de discernimento para 

se atribuir a responsabilidade penal, mas sim a maturidade para compreensão dos 

limites da reprovação de sua conduta, que o menor de 18 anos não possui. Outro 

aspecto que deve ser levado em consideração é o fato de que o sistema prisional 

brasileiro encontra-se falido. 

 Os presos vivem em condições precárias. Portanto, a realidade das 

penitenciárias não condiz com a finalidade ressocializadora da pena. Inserir jovens, 

ainda em formação, neste local, traria consequências adversas da pretendida, uma 

vez que o jovem poderia ser influenciado por criminosos de alta periculosidade 
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