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RESUMO 

 
O objetivo primordial da pesquisa é analisar na conjuntura atual do direito a 
maioridade penal que é o grande foco de discussões no que se refere aos jovens 
infratores. Deste modo, procura-se saber se a questão da medida de internação 
pode realmente ser socioeducativa e diminuir a possibilidade de reincidência? Na 
sociedade, a necessidade de justiça está intimamente ligada a punição. Esquecem, 
os cidadãos, de que toda medida socioeducativa vem para melhorar e recuperar o 
jovem infrator, reconduzindo-o ao convívio social. O Código Penal tem um vácuo de 
mais de 40 anos, ele não acompanhou o desenrolar da sociedade em sua ética e 
moral menos exigentes que no passado. Suas leis estão um tanto ultrapassadas em 
relação ao novo ambiente encontrado na sociedade. O ECA veio para melhorar a 
situação dos jovens, porém com ideias ainda fora do tempo, não encontram amparo 
em nosso sistema judicial. É preciso remodelar as leis em paralelo com a conduta da 
sociedade. Desta forma, a finalidade principal deste estudo é buscar medidas que 
impeçam aos jovens, que voltem a praticar atos infracionais novamente, e ainda, que 
não cometam esses atos de uma primeira vez 
 
 
Palavras-chave: Medidas socioeducativas; Reincidência; Maioridade penal; 
Estatuto da criança; Criança e adolescentes. 
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ABSTRACT 
 

The main objective of the research is to analyze in the current conjuncture of the right 
to the criminal majority that is the great focus of discussions with respect to the 
juvenile offenders. In this way, it is sought to know if the question of the measure of 
hospitalization can really be socioeducative and diminish the possibility of recidivism. 
In society, the need for justice is closely linked to punishment. They forget, citizens 
that every socio-educational measure comes to improve and recover the young 
offender, bringing him back to social interaction. The Penal Code has a vacuum of 
more than 40 years; it did not follow the unfolding of society in its ethics and morale 
less demanding than in the past. Its laws are somewhat outdated in relation to the 
new environment found in society. ECA has come to improve the situation of young 
people, but with ideas still out of time, they do not find support in our judicial system. 
It is necessary to reshape the laws in parallel with the conduct of society. Thus, the 
main purpose of this study is to seek measures to prevent young people, who return 
to practice illegal acts again, and yet, do not commit these acts of a first.  
 
 
 
Key words: Educational measures; Recidivism; Criminal majority; Statute of the 
child; Children and adolescents. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como ponto principal, discutir o tema da redução da 

maioridade penal no Brasil. Paralelamente, a pesquisa envolve análise de como 

ocorre a aplicação das medidas socioeducativas aos crimes cometidos pelos 

menores de 18 anos. Há um clamor muito forte, por parte da sociedade, para que os 

crimes sejam punidos com todo o rigor da lei, inclusive para quem já tenham 

completado 16 anos.  

Quando se fala de violência, nos dias de hoje, surgem muitos debates a 

respeito de como trazer à população mais segurança, tranquilidade e até mesmo um 

meio de vida melhor, como podemos ressocializar os presos, e de que forma 

poderíamos puni-los, e quais os meios para amenizar a criminalidade. 

No Brasil e nos dias de hoje, a prática de crimes se tornou uma situação 

frequente, e cada vez mais há a presença de menores de dezoito anos na prática 

desses terríveis delitos, preocupando muito a sociedade, visto que, a maioria desses 

jovens são o futuro do país. 

Uma pergunta paira na sociedade: o que leva um jovem a cometer um crime? 

A desigualdade social é um dos fatores preponderantes para o aumento da 

criminalidade, no entanto, não se pode associar a pobreza com o crime, pois estaria 

cometendo injustiças, pois há muitas pessoas que vivem nas comunidades mais 

miseráveis e que fogem da vida do crime e da violência que os cercam.  

Outro fator, é a proteção que o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 

(ECA,) confere a esses menores, não permitindo que eles sejam devidamente 

punidos, ocasionando, dessa forma, um aumento nas reincidências delitivas. Mas, 

existem outros fatores, como a falta de amor, de educação, respeito, saúde, entre 

outros substantivos que proporcionam um bem e bom viver. Com base em pesquisa 

o motivo que os levam a infringir as leis e as normas entendidas de boa convivência 

social. Pois para muitos deles essa convivência social não existe (D” AGOSTINE, 

2004). 

Diante do exposto, fica evidente que o presente trabalho tem como foco 

principal a problemática em torno da redução da maioridade as medidas 

socioeducativas sua aplicabilidade e se com isso está tendo uma menor reincidência 

no ato infracional quais são as consequências se será produzida se houver essa 



 15 

modificação bem também os obstáculos que poderão ser encontrados caso seja 

feito essa mudança 

Se as medidas socioeducativas do ECA fossem mais eficazes poderíamos 

diminuir as reincidências de infrações cometidas pelos jovens infratores? 

Pesquisar qual a influência da redução da maioridade penal e qual o meio 

eficaz para reduzir a reincidência em atos infracionais. Pesquisar se e eficaz as 

medidas socioeducativas e se a redução da maioridade penal pode diminuir a 

reincidência de atos infracionais. Analisar as taxas de reincidências em atos 

infracionais no Brasil (por idade, escolaridade e renda). Analisar o que pode ser 

mudado durante a medida de internação para que diminua a taxa de reincidência.  
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2. A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO TRATAMENTO JURÍDICO DADO À 

MAIORIDADE PENAL NO BRASIL  

 

De acordo com o entendimento de Katia Regina Ferreira lobo Andrade Maciel 

 

Vivemos um momento sem igual do direito infanto-juvenil. Crianças e 
adolescente são sujeitos de direito, beneficiários da doutrina da proteção 
integral. Mas não podemos olvidar que o presente e produto da soma de 
erros e acertos do passando (curso de direito da criança e do adolescente 
p3). 
 

Para um melhor entendimento sempre e bom ter um conhecimento do 

passado para que com isso podemos entendermos bem melhor presente e com isso 

construir um futuro melhor a nossa juventude. 

 

2.1 IDADES ANTIGA  

 

 Como base na história nos tempos da idade antiga até o descobrimento do 

brasil a criança e ao adolescente não tinha voz nem vez pois nem mesmo era  visa 

como pessoas e sim  como um objeto jurídico  ao qual os pais  tinha o direito e a 

propriedade sobre eles s , nesse período também não se existia laços de família 

conseguiria era os cultos e a religião quem ditava as regas  de laços familiares como  

pai era o chefe da família ele tinha autonomia era absoluta  sobre os filhos , não se 

fazia distinção entre crianças e adultos nessa época. Por isso que os gregos de 

período só mantinham vivas as crianças saldáveis pois ela era transferida pelos seus 

pais para os tribunais do estado eram preparadas para se tornarem soldados. Ha 

também que o único filho a ter mais direito eram os primogênitos e os nascidos do 

sexo masculino pois a meninas não era valiosa para o estado. 

 

2.2 IDADE MEDIA 

 

Nesse período ainda a religião era muito forte sobre a influência familiar, mais 

também ela começou a ter muita influência no sistema jurídico da época. E contribui 

para o início do reconhecimento do direito para as crianças. Com isso acabou tendo 

um grande reflexo do tratamento dos pais para com seus filhos, mês, o ainda eles 
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tendo que ser obediente os seus pais por que pregava o quarto mandamentos que 

os filhos tinham que horar pai e mãe  

A mudança maior foi que a igreja para proteger as crianças outorgou certas 

punições ao pai que os abandonavam ou até mesmo expulsassem seus filhos essas 

punições aves eram corpora ou até mesmo espiritual satisfazendo com que os 

menores fossem mais bem tratados pelas suas famílias. 

 

2.3 NOS TEMPO DO BRASIL COLONIA  

 

Depois do descobrimento, em meados de 1551, os objetivos dos 

colonizadores eram de isolar crianças indígenas dos costumes de sua tribo, foi 

fundada pelos jesuítas, nesse período as crianças eram alfabetizadas já que era 

muito difícil ensinar os adultos assim o que as crianças aprendiam elas acabavam 

passando para seus pais e com tudo foi criada a primeira casa de recolhimento para 

menores que eram as escolas jesuítas. As crianças dessa Nessa época, eram 

recolhidas até mesmo sem que tivesse uma houvesse ofensa ao ordenamento 

jurídico, eram apenas para que fosses satisfeito os interesses do Estado, que era 

regido pela igreja católica, que afastava essas crianças do convívio que tinha com 

seus e até mesma as tradições que tinha na época 

Como os portugueses queriam conquistar os índios para que eles pudessem 

conquistar o país, eles obtiveram a ajuda dos jesuítas para que as crianças 

indígenas fossem catequisadas assim os índios adultos também poderiam aprender 

com seus filhos e espalha todo ensinamento português a os pais  

 

2.4 ORDENS FELIPINAS  

 

Quando D. João VI desembarcou no brasil no século XIX acompanhado de 

toda sua corte em 1808, as Ordenações Filipinas eram quem vigoravam nos pais, 

ela ditava que responsabilidade penal se iniciava aos 7 (sete) anos de idade, 

´porque com essa idade as crianças tinham que começar a fazer o catecismo 

católico. E também excluía o menor da pena de morte sendo a eles outorgado a 

redução da pena 

Assim esclarece Janine Borges Soares: 
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De acordo com as Ordenações Filipinas a imputabilidade penal iniciava-se 
aos sete anos, eximindo-se o menor da pena de morte e concedendo-lhe 
redução da pena. Entre dezessete e vinte e um ano havia um sistema de 
„jovem adulto‟, o qual poderia até mesmo ser condenado à morte, ou 
dependendo de certas circunstâncias, ter sua pena diminuída. A 
imputabilidade penal plena ficava para os maiores de vinte e um ano, a 
quem se cominava, inclusive, a pena de morte para certos delitos. 
(SOARES, 2003, p. 258- 259). 

 

 

2.5 IMPERIO 

 

Nesse período foi criado O Código Penal do Império seu surgimento se deu 

depois da  Proclamação da República (1830).nele foi adotado que a idade era  que 

aos 14 anos se a criança alcançaria a maioridade penal absoluta, então assim 

ficou definido  que entre 7 e 14 anos, que cometesse qualquer infração que tivesse 

um  juízo crítico do ato praticado, ele era  penalmente responsável e tinha que 

responder pelo seu ato cometido. “Munir Cury comenta que “ 

 
Quanto ao discernimento, os menores de 14 anos somente eram 
considerados penalmente irresponsáveis pelos seus atos se não houvesse 

prova no sentido de seu entendimento. ” (CURY, 2002, p. 54). 
 

2.6 CONSTITUIÇAO DE/ 88 

 

Em 1988 foi editada a Constituição Federal, também chamada de 

Constituição Cidadã, que apresentou importantes e decisivas conquistas para a 

infância. A assembleia constituinte organizou um grupo de trabalho comprometido 

com o tema da criança e do adolescente, cujo resultado concretizou-se no artigo 

227, que introduziu conteúdo em foque próprio da doutrina de proteção integral da 

organização das Nações Unidas, trazendo o avanço da normativa internacional para 

a população infanto-juvenil brasileira. 

 
“Diz a CFB/88, em seu art. 227 “é dever da família, da sociedade e do 
estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. 
(CFB/88 2015 p.72) 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
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Este Artigo garante ás crianças e adolescentes os direitos fundamentais, além 

de protege-los de forma especial, ou seja, através de dispositivos legais 

diferenciados, contra negligência, maus tratos, violência, exploração, crueldade e 

opressão. Estavam lançadas, portando, as bases do Estatuto da criança e do 

adolescente.  

 

“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 (2008, p. 105), 

 

Muito se fala a respeito da maioridade penal, geralmente em períodos 

eleitorais, e muito importante notar que, o eleitor já conhece muito bem todos os 

argumentos usados, tratando- se a respeito de ser contra ou a favor da redução da 

maioridade penal. Por isso que no contexto abordado busca o oferecimento histórico 

sobre o debate, reaquecido como transmutação da pec 171/93 que diz a respeito a 

reduzir a maioridade penal para 16 anos 

Em 1993, criou-se Proposta de Emenda à Constituição n.º 171 (PEC 
171/93), que propunha modificar o artigo 228 da Constituição, o qual, 
atualmente, prevê a imputabilidade penal somente a partir dos 18 anos, 
conforme já mencionamos no item 1.1. Neste caso, pela PEC 171/93, a 
maioridade penal baixaria dos 18 para 16 anos, possibilitando jovens de 16 
e 17 anos sejam processados e julgados nas varas criminais comuns ao 
invés de responderem por seus atos perante o sistema socioeducativo, na 
forma da legislação do ECA, conforme demonstrado em 1.4 (Da Tutela em 
Legislação Especial: Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n.º 
8.069/90).A PEC 171/93, texto final aprovado na Câmara, é fruto de 
Emenda Aglutinativa à proposta de emenda à Constituição da maioridade 
penal (PEC 171/93) 

 
“Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, 
sujeitos às normas da legislação especial, advertidos os maiores de 
dezesseis anos, são obrigados ao cumprimento da pena em 
estabelecimento separado dos maiores de dezoito anos e dos menores 
inimputáveis, em casos de crimes  
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3.  DAS ESPÉCIES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, OS PROCEDIMENTO, E 

CONCEITOS, EFICÁCIAS E REINCIDÊNCIAS  

 

A princípio as medidas socioeducativas a serem impostas aos jovens 

infratores tem como característica a reparação, e tem como o objetivo a ressocializar 

e reeducar os mesmos, para que esses jovens possam se afastar e até mesmo sair 

do mundo do crime. 

Essas medidas se faz presente no artigo 112 do estatuto da criança e do 

adolescente que dispões  

 

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente 
poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 
I - Advertência; 
II - Obrigação de reparar o dano; 
III - prestação de serviços à comunidade; 
IV - Liberdade assistida; 
V - Inserção em regime de semiliberdade; 
VI - Internação em estabelecimento educacional; 
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. 
§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade 
de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. 
§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação 
de trabalho forçado. 
§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão 
tratamento individual e especializado, em local adequado às suas 
condições. 

 
 

Quem tem a responsabilidade da aplicação dessas medidas é o juiz da vara 

da infância e juventude, ele tem a finalidade de fazer valer as medidas de acordo 

com gravidade e do grau de participação que obteve o menor no delito cometido. 

Será feito uma análise e com isso visto quais foram as consequências geradas pelo 

ato que esse menor cometeu quais eram as condições físicas, mentais e também 

que tipo de personalidade esse jovem tinha na hora do ato cometido. 

 

 3.1 DA ADVERTÊNCIA 

 

É uma das medidas mais tradicionais do direito, sendo ela a primeira medida, 

e está prevista no artigo 115 do estatuto da criança e do adolescente sendo 

considerada uma das medidas menos severas. A advertência implica em uma 

admoestação verbal. Isto é, ela é uma simples advertência verbal que o juiz aplica 
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ao o menor infrator. Essa medida tem caráter preventivo, fazendo com que esse 

jovem, sendo repreendido, não cometa mais determinadas práticas. 

Essa advertência tem que ser aplicada e executa pelo juiz da vara da infância 

e adolescência. Essa medida só pode ser aplicada em casos de contravenções 

penais ou crimes de natureza leve, que não houve nenhum tipo de violência ou 

grave ameaça. 

 

 “O parágrafo único do artigo 114 do ECA (estatuto da criança e do 
adolescente) a advertência pode ser aplicada sempre que houver prova de 
materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria “ (eca 2008 9 
edições p.176) 

 

 

3.2 OBRIGACOES DE REPAR O DANO 

 

O artigo 116 da Eca prescreve que se tratando de ato infracional as 

autoridades podem determinar que o adolescente infrator restitua e faça o 

ressarcimento pelo dano por ele cometido. Se por algum motivo houver a 

impossibilidade, essa medida poderá ser substituída por uma outra mais adequada, 

mas essa obrigação não poderá ser realizada pelos pais do infrator por ser uma 

medida imposta e guardada pelo princípio da pessoalidade, pelo qual não se permite 

que seja transmitida do menor para outra pessoa, como está estabelecido no 

parágrafo único da art 116 do Eca, havendo manifesta a impossibilidade, a medida 

poderá ser substituída por outra adequada” 

 

A reparação do dano há que resultar do agir do adolescente, de seus 
próprios meios, compondo com a própria vítima, muitas vezes, em um agir 
restaurativo. Daí sua natureza educativa e restaurativa, enquanto espaço de 
concertação entre vitimizador, mediado pelo Sistema de Justiça juvenil. 
(SARAIVA, 2010.p. 162). 

 

A medida citada é aplicada em atos que tenha reflexo em crimes patrimoniais, 

ou seja delitos que interfiram em bens ou até mesmo no poderio econômicos das 

vítimas, sendo esses referidos como furto ou roubo. Contudo, essa medida também 

é aplicada pelo juiz da vara da infância e juventude em ato de processo e sentença 

quando for provado a materialidade e a autoria do crime cometido, então o juiz 

definirá qual será a espécie de reparação que irá ser aplicada, bem como o prazo 

pra que seja executada 
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3.3 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE 

 

Essa é uma medida alternativa, que consiste na pratica de serviços realizados 

pelo menor infrator, em lugares públicos, como uma forma de cultivo do espírito 

solidário, e também obter mais responsabilidade e valores de cidadania que foi 

estabelecido no artigo 117 do ECA 

 

Art. 117. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de 
tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a seis 
meses, junto a entidades assistências, hospitais, escolas e outros 
estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou 
governamentais. 

 

Lembrando, para que haja o cumprimento da medida em apreciação, é 

necessário que tenha a concepção de convênios pelo Poder Judiciário com órgãos 

públicos ou assistenciais, para que o adolescente infrator seja encaminhado, e obter 

também uma programação pedagógica específica para que haja uma boa 

recuperação social destes, como estabelece Sposato (2004, p.157)31:  

  

A aplicação da medida de prestação de serviços à comunidade depende 
exclusivamente do Juiz da Infância e Juventude, mas em sua 
operacionalização recomenda-se um programa de atendimento que:  
estabeleça parcerias entre órgãos públicos e organizações não-
governamentais, visando à construção de uma rede socioeducativa eficaz; 
tenha uma proposta pedagógica bastante consistente; e ofereça a 
capacitação permanente dos profissionais envolvidos na sua execução.   

  
Em resumo, a aplicação desta medida se dará no final do processo, sendo 
imprescindível a presença dos indicativos de autoria e da materialidade da 
infração. Com a realização de uma audiência admonitória, o jovem infrator 
receberá orientações relativas para o cumprimento da medida, sendo 
avisado de suas responsabilidades quais as metas que deverão ser 
adquiridas (SARAIVA, 2010).  

 Para que o cumprimento desta medida, deverá o menor infrator ser 

encaminhado para um ambiente que seja adequado e com condições necessárias 

às suas características pessoais, sendo também que o trabalho prestado deverá ser 

realizado de acordo com suas condições, como é disposto no caput do parágrafo 

único, do artigo117, do ECA. Sendo assim, o menor terá uma maior facilidade com a 

prestação de serviço e a probabilidade ser devidamente cumprida a medida. “A 

prestação de serviços à comunidade poderá ser aplicada no prazo máximo de seis 
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meses”, e os trabalhos realizados deverão ter uma jornada semanal de até oito 

horas.  

 

3.4 LIBERDADE ASSITIDA 

Essa medida consiste na orientação, acompanhamento e auxílio ao menor 

infrator e está estabelecido no artigo118 do ECA. Que para os doutrinadores essa 

medida é chamada de medida de ouro. Por que acreditava que havia um alto grau 

de ressocialização e de reintegração social  

Geralmente ela é muito utilizada nos casos intermediários onde é aplicada 

uma medida bem mais leve e ineficaz, só que por outro modo o menor infrator não 

apresenta nenhum mal para a sociedade, sendo assim, não é preciso a medida 

privativa de liberdade. 

Como destaca o artigo 118 do ECA. 

Art. 118. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a 
medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o 
adolescente. 
§ 1º A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a 
qual poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento. 
§ 2º A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, 
podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por 
outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor. 

 

Como está sobrescrito no parágrafo primeiro do artigo 118 do ECA, caberá ao 

orientador o acompanhamento do menor infrator durante o seu dia-a-dia mesmo 

fazendo com que ele seja inserido no seio familiar e em alguns programas 

governamentais, se for necessário até mesmo supervisionar seu estudo e seus 

ganhos profissionais e também o ajudas na inserção no mercado de trabalho. 

 Assim dispõe o artigo 119 do Estatuto Infanto-juvenil:  

 

Art. 119. Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da autoridade 
competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros: I - promover 
socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação e 
inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e 
assistência social; II - supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar 
do adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula; III - diligenciar no 
sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado 
de trabalho.  
 

Sendo muito importante desatacar que o orientador necessitará, de, assistir o 

menor, para que essa liberdade assistida alcance o seu real objetivo de reeducação 

e redirecionamento do infrator, como apresenta claramente Saraiva 
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3.5 REGIME DE SEMILIBERDADE 

 

Consiste essa medida socioeducativa em uma medida parcialmente privativa 

de liberdade, na aplicação dessa medida o menor tem a possibilidade de sair em 

períodos diurno para que possa realizar atividades externas como estudos, trabalhos 

entre outros de acordo com oliveira (2003) 

No contexto essa medida aparentemente apresenta duas formas que são as 

de aplicação inicial ou a de transição. A primeira aplicação se dá com o tratamento 

tutelar aplicando essa medida inicial ao jovem infrator como este determinado no 

artigo 120 do ECA 

 

Art. 120. O regime de semiliberdade pode ser determinado desde o início, 
ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização 
de atividades externas, independentemente de autorização judicial. 
§ 1º São obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo, 
sempre que possível, ser utilizados os recursos existentes na comunidade. 
§ 2º A medida não comporta prazo determinado aplicando-se, no que 
couber, as disposições relativas à internação. 
 

 

No entanto para que essa medida possa ser aplicada é obrigatório que o 

menor estude ou trabalhe, de acordo com artigo 12 §1º do estatuto juvenil, que o 

menor realize essas atividades na sua comunidade, se possível, assim explica 

Sposato (2004). Ainda deverá ser destacado que essas atividades externas a serem 

realizadas pelo menor infrator, podem ser feitas independentes se houver ou não 

uma autorização judicial e sem um acompanhante, só deverá ser cumprido os 

horários autorizados pela instituição educacional. 

Objetivamente a medida de semiliberdade, faz valer o direito que o menor tem 

de locomoção e também fazendo com que estimule o cumprimento das normas de 

relacionamento social. Promovendo ainda trabalhos na esfera governamentais na 

realização de políticas de ressocialização do menor infrator. 

 

3.6 INTERNAÇOES 

 Todavia essa medida constitui na medida privativa de liberdade de acordo 

com o art. 121 do ECA. Que constitui no recolhimento do menor infrator para que 

seja levado a centros socioeducativos essa medida será determina pelo juiz quanto 

tempo irá durar 
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O artigo 122 do estatuto aduz Art. 122. A medida de internação só poderá 
ser aplicada quando: 
I - Tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência 
a pessoa; 
II - Por reiteração no cometimento de outras infrações graves; 
III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente 
imposta. 
§ 1º O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá 
ser superior a três meses. 
§ 1o O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá 
ser superior a 3 (três) meses, devendo ser decretada judicialmente após o 
devido processo legal. (Redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide) 
§ 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra 

medida adequada. 
 

Moraes; Ramos (2010, p. 848),  

 

A respeito da medida de internação: A internação precisa ser breve. Quer 
isso dizer que deve alcançar o menor período possível da vida do 
adolescente, o qual está em processo de formação e tem no seu direito 
fundamental à liberdade um dos mais relevantes fatores para a construção 
do seu caráter. A vida em sociedade, os direitos de expressão, de se divertir 
e de participação na vida polícia são exemplos da importância do gozo da 
sua liberdade, em um momento singular da sua existência. A adolescência é 
a menor fase da vida, um verdadeiro rito de passagem. Compreende a 
idade entre doze e os dezoito, durante apenas seis de todos os anos da 
existência da pessoa. Por isso a preocupação do legislador com a 
internação, limitando a sua duração a três anos, o que já se constitui em 
metade deste período de amadurecimento. A internação precisa ser 
excepcional.  

  

Meneses (2008, p. 97) aduz: 

 Não sugiro o fim da internação, pelo mal necessário que ela representa. 
Mal, porque existe bondades na punição. Necessário, porque a contenção 
também se identifica com a paz social. O que estou a desfrutar é a 
existência de qualquer propósito educativo na medida, pois em nada 
constrói o sujeito, nem individual, nem socialmente. Não há pedagogia na 
medida e, por muito menos, na execução. A contenção que priva a 
liberdade poderá ser um início de repressão ao comportamento compulsivo-
agressivo de adolescente, mas que só terá sentido se houver convivência 
com o estudo e o trabalho, meios que podem complementar a privação de 
liberdade na busca da construção da cidadania. 

 

3.7 PORCENTAGEM ATUAL DE REINCIDENCI 

 

Conforme uma pesquisa realizada pelo CIA/BH, comprovou que cerca de 

31,7% dos adolescentes que foram atendidos no ano de 2011 são reincidentes. 

Totalizando assim 8.842 infratores, cuja que 3.070 desses menores já tinham 

cometido outros atos infracionais, como demonstra Câmara (2012)57.  
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Estatísticas apavorantes confirmam ainda que 1.558 menores já foram 

levados para à Delegacia de Polícia muitas vezes para apuramento de ato 

infracional e 300 desses jovens já reincidiram os delitos pelos menos quatro vezes. 

(Câmara, 2012)57.  

Foram concluídos dessa forma um índice de reincidência entre os menores 

infratores e se encontram elevados, nesse contesto fica demonstrada certa ineficácia 

de determinadas medidas socioeducativas. 

Com base no jornal do Brasil Sexta-feira, 27 de abril de 2018. Fundado em 

1891 

Dos 345 mil brasileiros que cumprem algum tipo de pena, 17,4% são 
crianças e adolescentes com menos de 18 anos, distribuídos em 350 
unidades de internação. Os dados são da Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República (SDH). De um total de 60 mil adolescentes que 
cumprem medidas socioeducativas, pelo menos 14 mil estão em regime 
fechado e os demais em regime aberto. São internados os adolescentes 
que cometem crimes mais graves como homicídio, latrocínio (roubo seguido 
de morte) ou assalto à mão armada. Segundo a Subsecretaria de Promoção 
dos Direitos da Criança e do Adolescente da SDH, cerca de 70% desses 
jovens tornam-se reincidentes - voltam a praticar crimes quando deixam as 
unidades de internação. (Jornal o brasil Sexta-feira, 27 de abril de 2018) 

 

 

 



 27 

4. A INIMPUTABILIDADE PENAL DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO 

BRASILEIRA 

 

Para um melhor entender sobre a inimputabilidade apresentasse uma previa 

do que é imputabilidade, inimputabilidade e semi-imputabilidade? 

Essas diferenças o imputável ele tem discernimento e entendimento do ato 

ilícito pratica, ele sabe qual e o significado de sua conduta também comando total de 

suas vontades, Já a Inimputabilidade penal o agente tem plena incapacidade em 

responder por suas ações delituosa, também o sujeito não será capaz de entender até 

mesmo agir diante de um fato é ilícito, e a Semi-inimputáveis e a incapacidade 

parcial do entendimento da ilicitude ou de determinar-se o entendimento isso Não 

exclui a criminalidade que o agente cometeu, como no caso da inimputabilidade, 

mais a pena aplicada a esse agente poderá ser reduzia a um terço  

Após uma breve demonstração dos 3 tipos imputabilidade abordaremos a 

imputabilidade e suas aces dentro da legislação brasileira 

De acordo o Estatuto e penalmente inimputáveis os menores de 18 anos e 

esses estão sujeitos as medidas socioeducativas que estão prevista na lei 

8.069/1990 e conforme descreve o art.104 parágrafos único da eca, a idade a ser 

considera e a do datado fato ocorrido. 

Este artigo refere os adolescentes com a idade entre 12 a 18 anos 

incompletos, com tudo criança até 12 anos ficam excluídas dessas medidas 

Mesmo que a apuração do fato seja depois que o adolescente completou a 

maioridade as medidas aplicadas devem ser conforme a data do fato ocorrido. 

Conforme salienta a constituição da república federativa do brasil (cfr. /1988) 

são inimputáveis os menores os menores de 18 anos, eles estão sujeitos as normas 

legislativas especiais, esses menores também não podem passar por julgamentos 

que são de acordo com o código penal, no caso de cometimento de atos infracionais 

quem determina qual será pena aplicada pela eca a lei 8.069/1990 

A imputabilidade penal é uma das formas do agente te responsabilidade e 

até mesmo responder pelo ato infracional cometido. Assim os inimputáveis ficaram 

sujeitos às normas da legislação especial, pois não são dotados de capacidade 

penal. 

Atualmente no nosso Penal a maioridade penal se inicia aos 18 anos, e por 

isso o indivíduo só poderá ser punido adequadamente depois dos 18 anos pelo 
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cometimento de determinado fato típico. No artigo 27 do Código penal determina 

que 

“Os menores de dezoito anos são penalmente inimputáveis, ficando 
sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. ” 

 

Nas palavras de Cláudio Heleno Fragoso, 

 "Imputabilidade é a condição pessoal de maturidade e sanidade mental 
que confere ao agente a capacidade de entender o caráter ilícito do fato 
ou de se determinar segundo esse entendimento” (FRAGOSO, 1995, 
p.197) 

Para que haja um melhor entendimento a respeito da evolução da 

imputabilidade demostramos alguns decretos ao longo dos anos e se houve ou não 

algumas mudanças para melhorar ou piorar as condições do menor que no 

entendimento de (rossato Luciano Alves 2018 Leis Anteriores ao Estatuto da 

Criança e do Adolescente) 

Decreto nº 5.083/1926 Consolidações das leis de assistência e proteção de 
menores. Decreto nº 17.943-A/1927 Foi o primeiro Código de Menores do 
Brasil. Determinou que as crianças fossem educadas nas escolas públicas e 
privadas, bem como que fossem atendidos os abandonados e infratores em 
internatos. [ O serviço social transformou-se em serviço penitenciário, fato 
esse característico de outras leis que seguiram, passando o Estado a 
responsabilizar-se pela situação de abandono dos menores. Decreto 
Estadual nº 9.744/1938Criação, no Estado de São Paulo, do Serviço Social 
de Menores Abandonados e Delinquentes, com atribuições de fiscalizar o 
funcionamento de estabelecimentos de amparo às crianças. Decreto-Lei 
Estadual n º 3.799/1941 Criações, no Rio de Janeiro, do Serviço de 
Assistência de Menores. Lei Estadual nº 2.705/1954 Criações, em São 
Paulo, do Recolhimento Provisório de Menores.  Lei nº 4.513/1964 Criada a 
Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, com a introdução de um 
modelo baseado na educação em reclusão. Código de Menores de 
1979 Explicitou verdadeira estigmatizarão, ao propor a denominação de 
crianças pobres como “menores” e dos delinquentes/abandonados como 
“em situação irregular”. Adotou-se a doutrina da situação irregular, por meio 
da qual crianças eram objeto de proteção, e não sujeitos de direitos, na 
contramão de direção do que já existia na comunidade internacional, desde 
a Declaração dos Direitos da Criança de 1959. 

 
 Constituição Federal de 1988 e Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 

8.069/1990) 

Juntamente com a Convenção sobre os Direitos da Criança, houve a 
introdução de uma nova dimensão das políticas públicas voltadas à infância, 
pautada principalmente na combinação equilibrada de ações privadas e 
governamentais, direcionada a toda a infância, excluindo-se a internação 
para os abandonados, mantendo-a exclusivamente para adolescentes 
autores de atos infracionais e que necessitassem de acompanhamento 
diferenciado em razão de seu déficit socioeducativo. 

Há também o Código Penal com o- Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 

 

4.1 DA IMPUTABILIDADE PENAL 
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 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. (Redação dada pela Lei 
nº 7.209, de 11.7.1984) 
  Redução de pena 
 Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o 
agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento 
mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o 
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse 
entendimento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 
Menores de dezoito anos 
Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, 
ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial 
 

Como o passar dos anos a lei mudou muito a favor do menor que no começo 

não era nem visto com pessoas a legislação passou a dar mais valor criando lei pra 

que eles pudessem ter uma educação e uma punição mais branda pelos atos 

infracionais causados por eles  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art24
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho tem como principal finalidade analisar as medidas 

socioeducativas, presente no Estatuto Da Criança e do Adolescente (ECA), assim 

verifica-se que estas medidas colaboram com eficácia para a reinserção do jovem 

infrator na sociedade. 

Foi elaborado um estudo sobre a evolução histórica. Da, legislação. Onde se 

observou que a criança e o adolescente no princípio nem mesmo eram tratados 

como sujeitos de direitos, mas simplesmente reprimidos ao domínio dos pais e do 

Estado.  Com o passar dos tempos com a evolução do direito os menores passaram 

a ter seus direitos defendidos, por interferência Normativa Internacional de Proteção 

aos Direitos de Crianças e Adolescente. 

As medidas criadas pelo ECA são eficazes quando aplicadas corretamente. 

No entanto o que se observa no presente trabalho. Que se vê e a forma de 

aplicação dessa medias são falhas, e que devido a esta má aplicação acaba-se 

tendo um grande número de menores reincidindo no mundo só crime, tornando a 

recuperado e a ressocialização ineficiente 

O estatuto da criança e do adolescente e uma das leis mais avançadas dentro 

do ordenamento jurídico, pois traz inúmeros benefícios, dentre eles os diretos e as 

garantias das crianças e da adolescente, mais o único problema é a forma com que 

tem sido aplicado, tornado muitas vezes ineficazes, por isso vemos uma grande 

parte dos adolescentes se tornarem reincidente. Deixando assim toda a sociedade 

muitos apreensiva e o desejo da tomada de medidas mais drástica, como a redução 

da maioridade penal. 

Aparentemente, a solução para diminuir a criminalidade e a reincidência de 

crimes cometidos por menores, não seria a criação de normas mais severas, mas 

sim, um aumento do tempo ofertado ao jovem para o cumprimento da medida. 

Também se faz necessário avaliar se o local onde o menor cumprirá as medidas 

possui uma estrutura adequada, onde a dignidade da pessoa humana seja 

observada. 
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Como está disposto no artigo 104 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), que os menores de 18 anos não são considerados penalmente inimputáveis, 

e por isso estão sujeitas as medidas socioeducativas previstas na lei 8.069/1990. 

Manter os jovens internar em fundações casa com finalidade de ressocializar, 

mas logo após o comprimento das medidas e eles impostas ele for colocado direto 

para sociedade, sem que tenha um acompanhamento adequado, que os ajude a dar 

continuidade no tratamento, que seria uma boa educação ajudar para que consiga 

um bom trabalho e que não sejam descriminados. Pois por não terem uma ajuda e 

até mesmo o apoio da família acabam, voltam para a marginalidade. 

 Por tudo o que já foi exposto neste trabalho, pode-se concluir que o Brasil 

não está apto a reduzir a maioridade penal, visto que, as medidas socioeducativas, 

não possuem eficácia para prevenir a prática do crime e recuperação desses jovens. 

Sabe-se que as casas abrigos, onde os menores infratores são internados, não 

ajudam na ressocialização, pelo contrário, o que se observa, é que eles saem piores 

do que quando entraram. Assim, ao invés de uma redução da maioridade penal 

deveria haver uma forma melhor de aplicar as medidas já existente, tentando fazer 

com que esses jovens possam retornar à sociedade como novos cidadãos. 

 

. 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm


 33 

 

Paula Lucas Rodrigues: https://www.webartigos.com/artigos/estatuto-da-
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protecao-integral-ao-retrocesso acessado dia 25/05/2018 
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A EVOLUÇÃO HISTÓRICA LEGISLATIVA RELATIVA À MAIORIDADE PENAL 
Rubens Eiji HAYASHI1 Ligia Maria Lario 
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https://www.lucianorossato.pro.br/leis-anteriores-ao-estatuto-da-crianca-e-do-
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