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RESUMO 

Nos dias atuais, onde a violência e a criminalidade cada vez mais 

avançam de forma avassaladora sobre a juventude brasileira, volta à tona a 

discussão acerca da redução da maioridade penal, como à única forma de frear 

esse triste fenômeno. Partindo desse problema, dentre os objetivos estão o de 

discutir a maioridade penal no Brasil por meio da evolução de seus diplomas 

normativos; analisar o papel do Estado e dos operadores do direito diante da 

criminalidade em meio aos jovens; analisar a criminalidade entre os jovens no 

Brasil; e estudar o papel das políticas públicas e programas voltados para os 

jovens. Para alcançar os objetivos propostos foi utilizado o método de pesquisa 

bibliográfica, que permite uma reanálise de estudos e pesquisas já realizadas 

acerca do tema, visando à construção de um novo estudo. As conclusões do 

estudo apontam para a necessidade de aprofundar o debate acerca do papel 

da família, da sociedade e do Estado, no sentido de se posicionarem frente ao 

tema; a necessidade de fortalecer os atuais diplomas normativos que versam 

sobre o tratamento que deve ser dado aos jovens; analisar as consequências 

para os jovens envolvidos com a criminalidade; rever e refletir sobre os 

argumentos a favor e contra a maioridade penal. Por fim, o estudo aponta para 

a necessidade de elaborar e efetivar políticas públicas que afastem os jovens 

brasileiros da criminalidade.         

Palavras-chave:  Maioridade penal. Criminalidade. Políticas públicas. 

Adolescentes em conflito com a Lei 



 

 

 

 ABSTRACT  

 

Nowadays, where violence and crime increasingly advancing 
overwhelmingly on the Brazilian youth, back up our discussion on reducing the 
penal majority, as the only way to curb this sad phenomenon. Based on this 
problem, among the objectives are to discuss the penal majority in Brazil 
through the evolution of its regulatory instruments; analyze the role of the state 
and law professionals before criminality among the young; analyze the 
criminality among young people in Brazil; and study the role of public policies 
and programs for young people. To achieve the proposed objectives we used 
the literature search method, which allows a re-analysis of studies and previous 
research on the subject, aimed at the construction of a new study. The study's 
findings point to the need to deepen the debate on the role of family, society 
and the state, in order to position themselves about this topic; the need to 
strengthen the current regulatory instruments that deal with the treatment that 
should be given to young people; examine the consequences for young 
involved in criminality; review and reflect on the arguments for and against the 
penal majority. Finally, the study points to the need to formulate and actualize 
public policies that depart from the Brazilian young the criminality. 

Keywords: Penal majority. Criminality. Public policies. Adolescents in conflict 
with the law. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Diante de um cenário de violência cada dia mais presente na vida do 

brasileiro, surge um velho dilema nacional: reduzir ou não a maioridade penal? Tal 

decisão não parece ser tão fácil de ser tomada uma vez que existem argumentos 

favoráveis e também argumentos contrários a essa redução. 

Casos como o do menino João Hélio, que foi morto de maneira brutal, em 

um crime com a participação de um menor de idade, conforme notícia veiculada, em 

2007, pelos principais meios de comunicação do país, entre eles, a FOLHA DE SÃO 

PAULO, 2007, costumam causar um desejo social de vingança e um anseio pela 

redução da maioridade penal como solução para todos os atos violentos e 

criminosos, realizados com autoria e participação de jovens. 

 Nesses momentos, o clamor social por uma famigerada “justiça”, parece 

ecoar em todas as direções em busca de uma resposta imediata ao caos que se 

instalou e se acomodou na sociedade, fruto de uma irresponsabilidade histórica que 

vem se propagando a cada dia, com a falta de políticas públicas e a não aplicação 

dos diplomas legais que tratam da temática.  

No último dia 19 de fevereiro do presente ano, a Comissão de Constituição e 

Justiça (CCJ) do Senado Federal rejeitou a Proposta de Emenda Constitucional 

(PEC) que tinha como objetivo a redução da maioridade penal nos casos de crimes 

hediondos (MENDES, 2014). 

Na verdade, a PEC não pretendia reduzir, de forma absoluta, a 

maioridadepenal e sim relativizá-la nos casos de crimes hediondos, de tráfico de 

drogas, tortura e terrorismo, ou na hipótese de múltipla reincidência. Dessa forma, 

jovens maiores de 16 anos poderiam cumprir penas semelhantes à dos adultos 

(DINIZ, 2014). 

O legislador pátrio, ao adotar tal postura, manifesta claramente o desejo que 

a Constituição “cidadã” e o moderno Estatuto da Criança e do Adolescente sejam 

aplicados em sua totalidade e que às políticas públicas necessárias à efetivação 

desses diplomas sejam aprovadas, para que só assim, a sociedade brasileira possa 

sentir os reais efeitos, causas e consequências de tais diplomas normativos. 

Em relação a essa problemática, observa-se que a Constituição Federal 

(CF) (1988), abordou o tema no seu Capítulo VII, com a seguinte redação: “Art. 

228.São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas 
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da legislação especial”. Tal Carta Magna, em seu art. 227, atribuiu à família, a 

sociedade e ao Estado o dever de proporcionar bens que possam levar a criança, o 

adolescente e o jovem a um desenvolvimento social, cognitivo e afetivo, 

transformando-o assim, em um cidadão ativo e participante na sociedade. 

O Código Penal (CP) brasileiro, por sua vez, trata o assunto da seguinte 

forma: “Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, 

ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial”. Ou seja, há 

praticamente uma repetição do art. 228 da Carta Magna brasileira, de forma que, 

nesses textos, entende-se que o menor, em conflito com a lei, não será tratado por 

esse diploma, mas sim, por legislação especial. 

A nossa lei especial que trata do menor infrator é o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) que, em seu art. 104,traz essa responsabilidade para si, já, no 

seu art. 103, o estatuto conceitua ato infracional como conduta descrita como crime 

ou contravenção penal.  

De acordo com o que pode ser abstraído do ECA, já se admite uma redução 

da maioridade penal no Brasil, pois o menor infrator pode ser punido a partir dos 

seus 12 anos de idade, semelhante ao que acontece com o adulto infrator. Tal 

procedimento já é colocado em prática pelo ordenamento jurídico brasileiro, no 

entanto o que faltam ser implantadas são as políticas públicas enunciadas na CF/88 

e no ECA. 

 Cabe, por oportuno, observar que, se aprovada à redução da maioridade 

penal, o brasileiro estará se desfazendo de um diploma legal antes de experimentar 

os seus reais efeitos e sentir os seus consequentes impactos no seio da sociedade. 

Face ao exposto, esse trabalho monográfico tem como objetivo geral discutir 

a maioridade penal no Brasil. Para dar conta do objetivo geral, elegeram-se os 

seguintes objetivos específicos: debater a maioridade penal no Brasil por meio da 

evolução de seus diplomas normativos; analisar o papel do Estado e dos operadores 

do direito diante da criminalidade, em meio aos jovens; analisar as perspectivas e 

anseios do ECA frente ao aumento da criminalidade entre os jovens; estudar a 

criminalidade em meio aos jovens no Brasil; e observar o papel das políticas 

públicas e programas voltadas para os jovens.   

Esse estudo torna-se relevante à medida que a mídia divulga, a cada dia, 

mais casos dessa natureza, trazendo cada vez mais o cidadão a questionar a 

maioridade penal no Brasil. Por outra vertente o legislador nacional já opinou de 
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forma divergente da opinião popular ao negar a redução da maioridade penal, 

proposta através de PEC, no entanto o debate ainda se faz presente na pauta do 

dia, uma vez que, nas atuais eleições (2014), para presidente da república, um dos 

candidatos prometia a redução da maioridade penal, caso eleito. Dessa forma, 

observa-se que o tema, em questão, ocupa frequentemente os debates e rodas de 

conversas dos brasileiros, seja em nível acadêmico ou em meio popular. 

Diante de tais embates ideológicos, torna-se de fundamental importância 

discutir o tema, bem como apresentar os pontos positivos e negativos que envolvem 

uma possível redução da maioridade penal, reforçar a necessidade da elaboração 

de novas políticas públicas, direcionadas aos jovens em conflito com a lei e a uma 

real efetivação dos diplomas legais já existentes.  

Dessa forma, este trabalho mostra relatos que permitem debater o tema com 

um maior conhecimento, de maneira que seja capaz de proporcionar ao leitor, ainda 

que leigo, ter acesso a um maior embasamento teórico quanto à redução da 

maioridade penal. 

Esse estudo foi desenvolvido através de uma pesquisa bibliográfica. Esse 

tipo de metodologia tem por “base material já elaborado, construído principalmente 

de livros e artigos científicos” (GIL, 2008, p.6). Para Rodrigues (2006, p. 4), a 

pesquisa bibliográfica “recupera o conhecimento científico acumulado sobre o 

problema”. Além dos livros e artigos científicos, foi realizado também um 

levantamento dos diplomas legais e constitucionais que abordam o tema, em 

apreço, qual seja a maioridade penal no Brasil. 

A Monografia está estruturada da seguinte forma: no capítulo II, apresenta-

se um breve estudo sobre a maioridade penal no mundo; o que Estado e os 

operadores do direito falam sobre o tema; e os anseios e perspectivas do Estatuto 

da Criança e do Adolescente.   

No capítulo III, é feita uma breve análise da criminalidade, trazendo ao 

debate argumentos contra e a favor da redução da maioridade penal no Brasil, como 

também é realizado o confronto dessas ideias, possibilitando uma discussão do 

tema.     

No capítulo IV, são feitas as conclusões, nesse momento,é debatido o papel 

do Estado nessaaltercação e qual o impacto das políticas públicas e dos programas 

voltados para os jovens no Brasil. Por último são feitas as considerações finais sobre 

o estudo. 
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2 A MAIORIDADE PENAL NO BRASIL E NO MUNDO 

 

Neste capítulo, pretende-sedesenvolver o conceito de maioridade penal sob 

uma perspectiva históricocomparativa. Para tanto, recorreram-se aos diplomas 

legais que ajudam a entender historicamente o tratamento dado aos menores em 

conflito com a lei até os dias atuais. 

Objetivando um melhor entendimento da temática, abordam-se inicialmente 

os conceitos atuais, através de um enfoque acerca das diferentes concepções, 

empregadas no percurso histórico e em leis anteriores, no que se refere ao 

adolescente em conflito com a lei, com o intuito de mostrar a construção cultural, 

legal e socialaté os atuais conceitos e tratamentos. 

De acordo com o art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

criança é aquela pessoa que tem até doze anos de idade, enquanto adolescente, é o 

indivíduo entre doze e dezoito anos de idade. Já a Convenção sobre os Direitos da 

criança, em seu art. 1º, conceitua criança como todo ser humano menor de dezoito 

anos, deixando uma ressalva para os casos em que a lei nacional confere a 

maioridade mais cedo1. 

Nos dois diplomas, percebe-se a preocupação com a maioridade penal 

fixando a idade de dezoito anos para separar os procedimentos punitivos dados aos 

adultos em relação às medidas protetivas e socioeducativas,destinadasao 

adolescente em conflito com a lei, pois, conforme se entende, este merece um 

tratamento diferenciado que possibilite uma reeducação adequada ao seu 

desenvolvimento. Não que essa reeducação, em relação aos adultos que 

transgridem, não deva também ser adequada, mas, no caso dos adolescentes, ela 

deve atender a alguns pré-requisitos, dentre eles, observar que os adolescentes 

ainda estão em processo de formação de sua personalidade, de modo que, 

trancafiá-los numa cela, misturado a outros tantos que cometeram delitos de todo 

tipo, certamente não é a solução mais eficaz. 

Esse mesmo limite de idade, para a efetiva aplicação da lei penal, é utilizado 

na maioria dos países do mundo. Em quadro exposto por Saraiva (apud 

MICHIELON, 2008), é possível observar-se que as grandes nações mundiais 

                                                           
1 Essa ressalva, na seara penal, aplica-se aos países que adotaram o critério de discernimento para a 
maioridade penal, diferentemente do Brasil que adotou o sistema puramente biológico. 
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adotam uma maioridade penal semelhante àadotada pelo ordenamento jurídico 

brasileiro, de modo que se observa uma maioridade mais baixa em países como: 

Bolívia, Egito, Índia, Paraguai e Polônia. Enquanto outros países adotam a 

maioridade penal igual ou mais alta que a adotada no Brasil, a exemplo desses 

países, podem-se citar: Alemanha, Argentina, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chile, 

Colômbia, Costa Rica, Dinamarca, Espanha, França, Grécia, Holanda, Inglaterra, 

Itália, Peru, Romênia, Suécia, Suíça e Uruguai. 

No entanto nem sempre foi assim. Na antiguidade, praticamente todos os 

direitos das crianças não eram reconhecidos. Como se isso já não fosse suficiente, 

muitas dessas crianças, sobretudo, aquelas que nascessem com algum defeito eram 

eliminadas da forma mais perversa que possa existir2. No direito Romano, emseus 

primórdios,os pais possuíam direitos absolutos (de vida e morte)sobre os filhos. 

Posteriormente são criados mecanismos para se observar o discernimento do menor 

sobre a ilicitude e tais mecanismos,aplicados contra os adolescentes,geralmente são 

imprecisos3 e cruéis (TAVARES, 2004). 

Para não se ficar divagando indefinidamente, no tempo e na história, 

objetivamente, pode-se dizer que, o critério da maioridade penal, para efeito de 

ilicitude, vai ser adotado inicialmente nas leis das XII Tábuas4distinguindo-se os 

infantes púberes dos infantes impúberes5. Na idade média, o Direito Canônico6 e as 

demais ordens jurídicas, características da época, acompanharam o Direito 

Romano, no que tange ao tratamento jurídico dado às crianças(TAVARES, 2004). 

Segundo Almeida (2007, p. 25): 

No decorrer da história das distintas sociedades, guardadas 
asproporções e as diferentes concepções ideológicas, econômicas, 
políticas, culturais e sociais, a visão de infância e do atendimento 
passou por diversas modificações, cuja trajetória vai desde a 

                                                           
2 “O direito em relação à infância era completamente desconhecido na antiguidade. As antigas legislações 
permitiam a eliminação de filhos defeituosos e débeis, enquanto outras aceitavam a asfixia de recém-nascidos 
do sexo feminino” (TAVARES, 2004, P. 1 e 2). 
3 A imprecisão aqui se refere à falta de instrumentos e métodos adequados para se verificar o discernimento das 
crianças. 
4 A lei das XII Tábuas é uma antiga legislação que está na origem e fonte do Direito Romano, sendo uma das 
primeiras leis que ditam regras para as diversas classes, e consequentemente atendendo uma demanda 
solicitada, há muito pela plebe, ou seja, ter uma legislação escrita. 
5 Impúberes seriam os meninos de 07 a 18 anos e as meninas de 07 a 14 anos, nessa idade não se aplicava 
penalidades ordinárias a esses, pois, tais penas só deveriam ser aplicadas ao se atingir a maioridade penal e 
civil, ou seja, aos 25 anos de idade. Isso não significa, no entanto, que os menores infratores ficariam impunes, 
pois, esses poderiam sofrer penalidades mais leves que às aplicadas aos adultos. 
6 O Direito Canônico refere-se ao conjunto de leis e regulamentos feitos e adotado pela Igreja Católica, para que 
os seus membros venham a seguir. Nos dias atuais, a força desses diplomas normativos não é tão grande como 
era em outra época, onde a igreja influenciava, de forma decisiva, no direcionamento das ações políticas e 
jurídicas do Estado. 
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condição de indiferença até o enfoque da proteção integral, prevista 
na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da criança da Criança 
e do Adolescente de 1990. 

O autor destacaaindaque, nas sociedades antigas, havia um 

desconhecimento das peculiaridades que envolvem a infância, dessa forma não 

existia uma definição clara do conceito de “infância”. Na idade média (entre os 

séculos V e XV)as crianças eram tratadas como adultos, a partir de sua 

independência física7 e inseridos na sociedade. Só no século XVI, as crianças das 

camadas mais favorecidas economicamente começam a ser atendidas pelos 

educadores renascentistas8que passam a trabalhar as especificidades9 destas 

crianças.Já as crianças pertencentes às classes menos favorecidas são também as 

menos escolarizadas, gerando uma segregação econômica, cultural e social, sem 

precedentes, a qual irá acompanhar o próprio desenvolvimento das sociedades. Na 

idade moderna, a criança já passa a ser vista enquanto criança, isto é, de forma 

mais específica e, diferente do adulto. A escola passa a separar os adultos 

dascrianças, oferecendo a estas últimas atividades e atenção diferenciadas em 

relação à aprendizagem, próprias de sua idade. De uma forma geral, observa-se que 

o conceito moderno de criança migrou do indivíduo que deve ajudar a sociedade 

com a sua força física para o indivíduo que deve ser protegido e preparado para ser 

o futuro da nação. 

Em relação ao tratamento punitivo, destinado às crianças e aos 

adolescentes brasileiros, tem-se, como primeira referência, às Ordenações Filipinas 

que eram aplicadas em Portugal e, por falta de diploma regulador específico, passou 

a ser aplicado também no Brasil. Tal documento trazia uma maioridade aparente aos 

17 anos de idade, no entanto, o menor infrator estaria apto a sofrer sanções penais 

que fossem mais brandas que as aplicadas aos adultos (TAVARES, 2004). 

Naprimeira Constituição (1824), não há grandes relatos sobre a maioridade 

penal, de forma que esse tema só ganha relevância quando se refere ao imperador 

que seria menor de idade até os 18 anos10. Ainda assim, tal diploma trazia, em seu 

bojo, a ordem de elaboração de um Código Penal. 

                                                           
7 O termo independência física significa o momento em que a criança possa realizar algumas tarefas 
relacionadas ao labor, a exemplo dos afazeres domésticos ou do campo dentre outros. 
8 Educadores Renascentistas são pedagogos da igreja que forneciam educação para as crianças das classes 
altas da época. A educação renascentista visava principalmente desenvolver o conhecimento do homem advindo 
da burguesia, do clero e da nobreza (CABRAL, 2008). 
9 Conhecimentos educacionais que venham a realizar uma formação mais adequada ao desenvolvimento do 
homem. 
10Art. 121 da CF “O imperador é menor até a idade de 18 anos completos”. 
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A partir de 1830, o Brasil passou a contar com o Código Criminal do Império, que 

adotou o sistema do discernimento pelo qual a maioridade penalera contada a partir dos 14 

anos de idade. Acerca dessa questão, veja-se o que consta nos artigos abaixo: 

Art. 10. Também não se julgarão criminosos:1º Os menores de 
quatorze annos.Art. 13. Se se provar que os menores de 
quatorze annos, que tiverem commettido crimes, obraram com 
discernimento, deverão ser recolhidos às casas de correção, 
pelo tempo que ao Juiz parecer, com tanto que o recolhimento 
não exceda à idade de dezessete annos. 

Conforme é possível depreender dos artigos, o adolescente em conflito com 

a lei seria submetido aum processo de avaliação através do qual seria observado se 

o mesmo tinha pleno discernimento dos atos praticados e das possíveis 

consequências advindas desses atos. No caso desse discernimento ser observado, 

esse adolescente poderia ficar recolhido até aos dezessete anos de idade, conforme 

entendimento do juiz.  

De acordo com entendimento de Nakano (2005), a redução da maioridade 

penal, no império, fez parte do chamado “golpe da maioridade” ou “revolução da 

maioridade” 11 que visava titular D. Pedro II, como imperador antes de atingir sua 

maioridade. 

Com a proclamação da república foi elaborado um novo Código Penal em 

1890, o qual trouxe um novo tratamento para a maioridade penal, conforme 

discriminado nos artigos 27 e 30 do CP: 

Art. 27. Não são criminosos:§ 1º Os menores de 9 anos completos;§ 
2º Os maiores de 9 e menores de 14, que obrarem sem 
discernimento;Art. 30. Os maiores de 9 anos e menores de 14, 
que tiverem obrado com discernimento, serão recolhidos a 
estabelecimentos disciplinares industriais, pelo tempo que ao 
juiz parecer, contanto que o recolhimento não exceda á idade 
de 17 anos. 

Segundo Nakano (2005), nesse momento histórico, observa-se que há uma 

maior preocupação por parte do legislador pátrio em relação aos adolescentes em 

conflito com a lei. No entanto, na ausência de instituições adequadas, esses ficariam 

junto com os adultos. Logo se vê que a mudança ainda é muito tímida em relação ao 

tratamento. 

Hintze (2007, p. 5) destaca a importância do Código dos menores de 1927: 

                                                           
11“Foi uma manobra política que estabelecia a maioridade do Imperador D. Pedro II aos 14 anos, essa manobra 
tinha como objetivo conter as diversas revoluções surgidas no governo regencial”. (NAKANO, 2005, p. 10). 
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O Código de Menores veio a modificar o entendimento 
sobrediscernimento, culpabilidade e responsabilidade das crianças e 
adolescentes,assumindo a assistência sob o aspecto educacional 
abandonando a postura de filantropia exercida pela Santa Casa de 
Misericórdia como também, a postura de reprimir demonstrada no 
Livro V das Ordenações Filipinas e a tímida demonstração de 
assistencialismo do Código Criminal do Império de 1830. 
 

Esse diploma legal passou a atrair para si a responsabilidade pelo trato dos 

adolescentes em conflito com a lei, como observado em seu artigo primeiro: “O 

menor, de um ou outro sexo, abandonado ou delinquente, que tiver menos de 18 

anos de idade, será submetido pela autoridade competente às medidas de 

assistência e proteção contidas neste Código”. (DECRETO, 17.943-A, de Outubro 

de 1927). Como é possível observar, esse diploma traz especial proteção para os 

menores de 14 anos, que não podem responder criminalmente, enquanto que os 

maiores de 14 anos e menores de 18 devem responder, de forma diferenciada dos 

adultos e os maiores de 18 e menores de 21 anos estariam em circunstância 

atenuante, pois só cumpririam pena até a sua maioridadee em local separado dos 

adultos. 

A Constituição Federal de 1934 também trouxe, em seu texto,alguns 

avanços no trato com o menor, a exemplo daslimitações e proteção àqueles que 

exerciam algum trabalho, mostrando-se, portanto, mais atenciosa com 

especificações características da criança e do adolescente. 

Já a Constituição de 1937,em seu art. 127,resolve atribuir ao Estado uma 

maior responsabilidade em relação às crianças e aos adolescentes: 

A infância e a juventude devem ser objeto de cuidados e garantias 
especiais por parte do Estado que tomará todas as medidas 
destinadas a assegurar-lhes condições físicas e morais de vida sã e 
de harmonioso desenvolvimento das suas faculdades. O abandono 
moral, e intelectual ou físico da infância e da juventude importará 
falta grave dos responsáveis por sua guarda e educação, e cria ao 
Estado o dever de provê-las do conforto e dos cuidados 
indispensáveis à preservação física e moral. Aos pais miseráveis 
assiste o direito de invocar o auxílio e proteção do Estado para a 
subsistência e educação da sua prole. 
 

Em 1940 o Poder Legislativo colocou em vigência um novo Código Penal, 

que vigora até os dias atuais, elegendo, como critério para a maioridade penal no 

Brasil, o fator biológico. Por esse parâmetro, o indivíduo menor de 18 anos seria 

considerado inimputável, isto é, fica isento de responder penalmente pelos seus 

próprios atos, conforme podemos ver nos artigos 26 e 27 do CP: 
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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. 
Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente 
inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação 
especial. 
 

O decreto-lei 1.004/1969(que previa uma alteração do CP de 1940), em seu 

art. 33º12, tentou trazer de volta ao ordenamento jurídico nacional o critério do 

“discernimento”, pelo qual o menor de dezoito anos e maior de 16 responderia pelos 

seus atos com a pena reduzida de um terço até a metade, nos casos emque 

demonstrasse discernimento de sua conduta. Porémvale ressaltar que essa nova 

versão do Código Penal não chegou a entrar em vigor.  

Ao se debruçar sobre a Constituição Federal de 1988, vê-se que o art. 228 

prevê: “São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às 

normas da legislação especial”. Como é possível comprovar, a maioridade penal 

prevista, no Código Penal de 1940, foi recepcionada pela a atual Carta Magna 

brasileira.  

A legislação especial a que se refere à CF/88 diz respeito à Lei 8.069/90, ou 

seja, o Estatuto da Criança e do adolescente (ECA). É ponto pacífico entre os 

Doutrinadores, que o Estatuto deu uma maior atenção às especificidades do 

adolescente em conflito com a lei, sobretudo, no que tange ao tratamento e punições 

destinados àqueles que cometeram alguma infração,deixando claro, que o mesmo 

respondia de forma distinta dos adultos pelos atos cometidos.  

Mais especificadamente, percebe-se que as ideias observadas,no ECA, 

foram germinadas nos debates da Assembleia Constituinte que deu origem a CF/88, 

nesse momento, o país se abriu para à redemocratização e absorveu diversas ideias 

advindas de documentos internacionais e de grupos que defendiam um novo 

tratamento para as crianças e adolescentes. Neste instante, os discursos se 

polarizavam entre menoristas e estatutários. O primeiro grupo defendia a 

manutenção do Código dos menores, baseado na doutrina da situação irregular13, 

enquanto o segundo defendia um novo Estatuto, baseado na doutrina da proteção 

                                                           
12 Art. 33. O menor de dezoito anos é inimputável salvo se, já completado dezesseis anos, revela suficiente 
desenvolvimento psíquico para entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com este 
entendimento. Neste caso a pena aplicável é diminuída de um terço até a metade. 
13 Pela doutrina da situação irregular as crianças e adolescentes, em conflito com a lei, devem ser afastados da 
sociedade, essa doutrina era aplicada no Código de Menores vindouro antes do ECA. 
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integral14, sendo este último grupo vencedor do debate e proporcionando a 

construção de um novo diploma normativo em consonância com os diplomas 

internacionais. 

Isso não quer dizer que o ECA não traz medidas corretivas para as crianças 

e adolescentes, como pode ser observado no art. 101: 

I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de 
responsabilidade;II - orientação, apoio e acompanhamento 
temporários; III - matrícula e frequência obrigatórias em 
estabelecimento oficial de ensino fundamental;IV - inclusão em 
programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao 
adolescente;V - requisição de tratamento médico, psicológico ou 
psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial;VI - inclusão em 
programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a 
alcoólatras e toxicômanos; VII - acolhimento institucional;         VIII - 
inclusão em programa de acolhimento familiar;       IX - colocação em 
família substituta.  

 

Já o art. 112 do ECA traz medidas punitivas que serão aplicadas aos 
adolescentes que cometerem ato infracional: 

I - advertência;II - obrigação de reparar o dano;III - prestação de 
serviços à comunidade;IV - liberdade assistida;V - inserção em 
regime de semi-liberdade;VI - internação em estabelecimento 
educacional;VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. 

Quanto à execução das punições dos adolescentes cabe destacar que a Lei 

nº 12.594/12 instituiu o sistema SINASE, que significa Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo. Esse sistema tem o dever de regulamentar à forma 

pela qual o poder público deve prestar atendimento especializado ao adolescente 

que cometeu ato infracional, traz também, em seu conteúdo, as bases 

principiológicas e conceituais, além da divisão de funções dos entesfederativos, 

visando uma política de tratamento do adolescente em conflito com a lei que possa 

lhe proporcionar uma reeducação. 

É inquestionável que, com a promulgação do Estatuto, foi possível observar 

um tratamento mais humanizado em relação às crianças e adolescentes, visto que, 

pela primeira vez, um diploma legal, reconhece não apenas que a criança e o 

adolescente são sujeitos de direitos, maspossibilita claramente a aplicação de uma 

igualdade material, ou seja, prevê que os iguais sejam tratados de forma igual e os 

                                                           
14

 A doutrina da proteção integral representa uma nova forma de tratamento das crianças e dos adolescentes, 

sendo baseada em documentos internacionais, que proporcionam uma série de direitos e deveres 

proporcionais e razoáveis a idade desses. 
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diferentes de forma diferente. Além disso, o ECA prescreve legalmente queos 

adolescentes,em conflito com a lei,recebam tratamento adequado à sua condição 

física e mental, possibilitando assim, sua plena reinserção social, familiar e 

comunitária, fundamental para afastá-lo definitivamente de condutas delituosas. 

Para o ECA, a noção de maioridade penal não é só uma linha temporal que 

se exaure aos dezoito anos, mas uma etapa da vida do adolescente em que o 

Estado, a família e a sociedade devem juntar esforços no sentido de buscare dispor 

de mecanismos e políticas públicas que evitem não apenas sua inserção no mundo 

do crime, mas possibilite um desenvolvimento social saudável, de modo que sua 

dignidade humana, assim como outros direitos fundamentais, não seja violada.  

De uma forma geral, observa-se que o ECArepresentou um grande avanço 

proporcionado pela legislação brasileira em relação à cidadania do adolescente em 

conflito com a lei. Neste caso, não temos como falar em resgate da cidadania, 

porque não se pode resgatar aquilo que nunca se teve. Por outro lado, é importante 

também destacar que a efetivação do ECAexige o empenho de vários atores e 

instituições que trabalham em defesa das crianças e adolescentes, dentre os quais 

destacamos: ministério público, conselho tutelar, escola, isto é, um conjunto 

articulado de órgãos, visando atingir, de forma eficaz, os seus objetivos, entre os 

quais, impedir o envolvimento do jovem com às práticas criminosas e recuperar 

aqueles que se envolveram com tais práticas. 

 

2.1 O ESTADO E OS OPERADORES DO DIREITO: O QUE DIZEM SOBRE A 

REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL? 

 

Nesse momento será colocada, em debate, a correlação existente entre o 

que compete ao Estado e o que dizem os operadores do direito no tocante àredução 

da maioridade penal e ao seu consequente impacto no seio da sociedade. 

A responsabilidade do Estado no trato com o adolescente, em conflito com a 

lei, foi definida com base no que reza a Carta Magna brasileira. De acordo com o 

nosso diploma normativo superior, cabe à família, a sociedade e ao Estado zelar 

pelo bem estar da criança,do adolescente e do jovem, oferecendo a estes todos os 

cuidados básicos necessários para que possam usufruir de uma vida digna. 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 
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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. 

Tomando como parâmetro o que determina o art. 227 da CF, é possível 

deduzir que, quando um adolescente comete um atoinfracional,é porque uma das 

três instituiçõescitadas acima falhou na sua missão, pois dificilmente um indivíduo 

que vivencie, desdea infância até a chegada da idade adulta, uma vida digna, uma 

saúde adequada, uma boa alimentação, acesso à educação de qualidade, 

oportunidades de lazer, profissionalização, cultura, respeito, liberdade e um bom 

convívio familiar se desviará para o caminho do crime. 

De acordo com Da Cunha (2009, p. 11), a discussão acerca da redução da 

maioridade penal, na atualidade, mostra-se como um tema bastante polêmico, 

suscitando diversos argumentos, como o citado abaixo: 

No debate contemporâneo, existem argumentos diversificados, 
dividindo a opinião pública, entre operadores do Direito, profissionais 
liberais de diversas áreas, representantes da sociedade civil no 
Parlamento e autoridades de governo.  

Como visto, o tema em questão é passível de grande discussão, podendo 

trazer ao debate uma multiplicidade de dimensões ao qual o homem moderno 

influencia e é influenciado cotidianamente na prática dos seus atos e no desenvolver 

de suas ideias, pensamentos e direcionamentos. 

 

2.1.1 A Opinião da família, da sociedade e do Estad o sobre a redução da 

maioridade penal 

 

Neste momento do estudo, debater-se-á a previsão constitucional feita pelo 

constituinte originário ao redigir a atual Carta Magna brasileira destinando à família, 

à sociedade e ao Estado o dever de cuidado das crianças, adolescentes e jovens. 

Para tanto, cada uma dessas instituições será estudada a parte, visando um maior 

aprofundamento dos temas debatidos. 

 

 

 

2.1.1.1O papel da família no combate ao avanço da c riminalidade junto aos 

jovens 
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O constituinte originário entendeu, no art. 226 da CF/88, que a família é 

abase da sociedade sobre a qual se ergue o Estado,assumindo a tarefa de prover 

assistência especial a ela. Vejamos o que prevê o artigo 226: “A família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado”. 

A família, a sociedade e o Estado são instituições com as quais o indivíduo 

mantém constante e intensa interação. Tais instituições são responsáveis, em um 

primeiro momento, pelo convívio saudável e harmônico entre as pessoas, de modo 

que, quando falham nas suas tarefas, acabam possibilitando um terreno fértil para 

que uma série de situações adversas ocorra. 

Sobre essa discussão Szymanski (2004, p. 7) traz importante contribuição: 

É na família que a criança encontra os primeiros “outros” e com eles 
aprende o modo humano de existir. Seu mundo adquire significado e 
ela começa a constituir-se como sujeito. Isto se dá na e pela troca 
intersubjetiva, construída na afetividade, e constitui o primeiro 
referencial para a sua constituição identitária. 

De acordo com o entendimento de Szymanski a família tem potencial para 

gerar um bom cidadão e afastar este de práticas delituosas, no entanto, caso se faça 

um entendimento a contrário senso, observar-se-á que, diante de falhas no processo 

educacional familiar, a criança terá maior probabilidade de se envolver com práticas 

delituosas e que venham a lhe causar danos. 

Para se entender o papel que a família ocupa hoje em relação à infância e a 

juventude, é preciso discorrer, ainda que brevemente, acerca de como se deu o 

surgimento da sociedade ou dos grupamentos humanos.  

Nesse sentido, no início do desenvolvimento histórico da humanidade, o 

indivíduo vivia em pequenos grupos (geralmente formados por familiares). Mas, 

diante das dificuldadesenfrentadas por esses primeiros indivíduos,houve a 

necessidade de muitos desses pequenos grupos se juntarem,dando início à 

formação das sociedades. Nesse mesmo entendimento, surge à necessidade de se 

regrar a sociedade e o Estadose apresenta como instrumento de controle social, 

ditando as regras de obediência social, orientando as condutas dos indivíduos e dos 

grupos sociais.  

Dizer que a família é a célula menor da sociedade e consequentemente do 

Estado é uma afirmação que guarda, em seu interior, uma forte conotação, uma vez 



24 

 

que, se os processos familiares forem bem desenvolvidos, a sociedade e o Estado 

tendem a apresentar menos problemas. 

De outra forma, é possível entender que se os processos familiares forem 

realizados com descaso ou de forma acidental, assim será a nossa sociedade e o 

nosso Estado. Dessa maneira, parece que a família, a sociedade e o Estado são 

instituições intrinsecamente ligadas e coordenadas de acordo com a ordem proposta 

neste estudo.  

Nessa perspectiva, Silva (2014) ressalta que a família pode ser 

compreendida como a unidade social mais antiga em que o indivíduo se insere 

desde a suaorigem e em relação a qual vai ter suas primeiras ações definidas.Sendo 

assim, observa-se que a família representa uma das primeiras instituições sociais e 

que,por intermédio dela, originam-se tantas outras instituições sociais, tendo no 

homem sua principal referência.  

Historicamente, a família foi se modificando na medida em que a 

humanidade foi evoluindo. Por essa razão, sofreuas diversas influências culturais e 

históricas, características de cada época e de cada localidade. Foram, portanto, 

essas influências que marcadamente serviram para constituir novos os arranjos 

familiares que existem nas sociedades atuais. Ou seja, durante todo esse 

desenvolvimento humano, a família foi a instituição social que mais colaborou para a 

manutenção das bases da sociedade e para formação e concretização15do Estado, 

no entanto, as diversas modificações derivadas da modernidade causaram impactos 

que levaram a modificações nos conceitos familiares, refletindo claramente no seio 

da sociedade e na ordem estatal.  

Acerca dessa questão apela-se para Fonseca (2004, p. 5), quando assim se 

expressa: 

[...] Falar de família é evocar um conjunto de valores que dota os 
indivíduos de uma identidade e a vida de um sentido. Além dessa 
função simbólica, a noção de família -- ligada à organização da vida 
cotidiana -- ainda desempenha um papel pragmático na formulação 
de políticas públicas. Precisamos, portanto, de uma linguagem para 
falar desse conjunto de valores e práticas familiares sem cair no erro 
do passado – de imaginar um modelo homogêneo, coerente, 
hegemônico. Procuramos, por conseguinte, instrumentos para 
pensar as diferentes formas familiares numa perspectiva comparativa 
–perspectiva essa que recusa hierarquias etnocêntricas (famílias 

                                                           
15 No percurso histórico, cada sociedade e modelo de Estado adotado exigiram também um modelo de família 
que foi disseminado, visando atender às particularidades de cada época. 
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“avançadas” versus famílias “atrasadas”, etc.) e, ao mesmo tempo, 
resgata a especificidade de cada configuração. 
 

Pelas palavras do autor, é possível perceber que o novo modelo de família 

foge do tradicionalismo, ao ponto que a sua conceituação, de forma homogênea, 

não é mais possível, percebe-se que a família moderna migra de uma situação única 

e fácil de se materializar, para uma situação axiológica de difícil conceituação e que 

requer novas visões dessa instituição. 

Para Teixeira (2013) a família contemporânea está imersa em uma crise de 

valores que coloca em risco a sua estabilidade, tão necessária à manutenção da 

ordem social: 

Os caminhos percorridos permitiram observar que a estrutura familiar 
se encontra abalada diante de tantas mudanças na sociedade 
contemporânea, que incluem também os valores institucionais da 
família. A falta de diálogo e interação determina o papel principal da 
família, oferecer valores ao indivíduo para que este viva em 
sociedade. (TEIXEIRA, 2013, p. 13-14). 
 

É preciso repensar o momento em que se vive, uma vez que se está diante 

de uma mudança nos moldes da família, é importante, pois, que se discuta esse 

novo modelo, já que este vai incidir diretamente no modelo de sociedade e de 

Estado em que se estar a viver. 

No Brasil, parece que a lógica tem sido invertida, o Estado tem buscado 

intervir no meio familiar, tentando gerar valores, enquanto o certo seria a família 

gerar valores que serviriam de subsídio para a sociedade e para o Estado. Essa 

inversão de papéis e a apatia social, diante da mesma, leva a crer que realmente se 

está diante de uma crise de valores da instituição familiar. 

De acordo com Machado (2011, p. 3) apesar das constantes mudanças que 

enfraquecem o seio familiar, essa instituição social ainda não perdeu o seu papel de 

agente de formação nem de transformação social, senão veja: 

[...]a família, como um elemento fundamental da sociedade, ainda 
possui uma função importante no estabelecimento e manutenção da 
ordem social, muito embora se reconheça que a maioria das suas 
funções está sendo assumida, progressivamente, pela sociedade e 
pelo Estado. 

Machado reforça o que se estava sendo analisado sobre a transferência da 

função de gerar valores, tradicionalmente feita pela família, e a moderna intervenção 

estatal e social para gerar esses valores. O Estado intervém nessa seara familiar 

através da sua produção de leis, das suas políticas públicas e do modo de aplicar o 
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direito. Já a sociedade forma valores à medida que escolhe (dita) o modelo de 

cidadão que deseja. 

Quando a família é capaz de exercer seu papel, com eficácia ou pelo menos 

dentro daquilo que se espera dela, enquanto agente de formação social, acaba por 

beneficiar e facilitar os papéis desempenhados por outros dois agentes: a sociedade 

e o Estado. Porém, na contemporaneidade, a falta de credibilidade da instituição 

família,exige da sociedade e do Estado a busca de novas possibilidades de 

sustentar às suas bases.Numa busca,que parece incessante, a escola, a polícia, os 

poderes estatais, as prisões, dentre outros mecanismos de controle social, mostram-

se impotentes diante da falta que faz a intervenção eficaz da família. 

A lógica parece simples de se entender, se for admitido que a família, como 

célula fundamental da sociedade, e esta como razão de existir do Estado, então não 

será possível gerar os valores da sociedade ou do Estado para a família, e sim da 

família para as demais instituições sociais. 

Essainversão atual da lógica de funções entre a família, a sociedade e o 

Estado leva a crer que a família brasileira encontra-se desacreditada pela 

sociedade, pelo Estado e principalmente por ela própria. 

Diante de tal cenário, as crianças crescem buscando respostas e 

direcionamentos que outrora eram repassados costumeiramentepela família, no 

entanto como esta instituição social não tem cumprido com a sua tarefa de educar, 

de orientar, sobretudo, os mais jovens, ou pelo menos não com a eficiência 

costumeira, surge uma lacuna na vida do indivíduo que tende a buscar outros meios 

para preencher esses vazios, desencadeando comportamentos inadequados do 

ponto de vista social. 

Tal realidade costuma refletir de imediato, na criança e no adolescente, em 

especial, àqueles desprovidos de valores essenciais à convivência social, os quais 

se tornam vulneráveis aos caminhos “tortuosos”, embora “tentadores”, que os meios 

delitivos os oferecem, tornando-se dessa forma, presas fáceis para o processo da 

criminalização. 

Para Cunha (2006),pais negligentes, que não educam moralmente seus 

filhos, não podem servir de modelos ou fonte de inspiração para as crianças. Como 

se não bastasse, essa lacuna deixada por esses pais, poderá contribuir para que 

seus filhos se transformem em sujeitos anti-sociais ou infratores. Por outro lado, pais 
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presentes, que repassam valores morais aos seus filhos e os supervisionam de 

forma amorosa, dificilmente terão filhos com comportamentos anti-sociais. 

Greco (2009), ao explicar como as atividades delitivas entram na vida dos 

cidadãos, esclarece que os indivíduos, ao estabelecerem um contato excessivo com 

comportamentos favoráveis ao crime, sobretudo, se esses comportamentosse 

sobrepuserem a outras formas de socialização, tendem a se tornar infratores da lei. 

Em outras palavras, o jovem que nasce e cresce no meio de ambientes dominados 

pela criminalidade, convive com pessoas que não reconhecem o poder do Estado, 

tem problemas familiares e não são atingidos por nenhuma das instituições sociais 

responsáveis pela educação formal e informal, serão indubitavelmente, sujeitos 

bastante vulneráveis ao mundo da criminalidade. 

Entende-se, pois, que, a partir do momento em que a família desempenhar 

sua função social de forma adequada, deverá se observar umaredução significativa 

no número de adolescentes que transgridem as leis. No entanto, se a família 

continuar alheia aos problemas que circundam os adolescentes e os jovens, bem 

como os comportamentos “desviantes” demonstrados por estes, estará tão somente 

corroborando para que estes jovens continuem lotando, inicialmente 

estabelecimentos para o cumprimento de medidas socioeducativas e futuramente os 

presídios, o que certamente não resolverá o problema, tampouco contribuirá para 

reduzir a criminalidade entre os jovens, pois o encarceramento nos presídios 

brasileiros só tende a se agravar.  

 

2.1.1.2 Sociedade Civil: Qual o seu papel no combat e acriminalidade junto aos 

jovens 

 

Nessa parte do texto, será discutido não só como a sociedade pode ajudar a 

combater a criminalidade e o avanço da mesma junto aos adolescentes e 

jovens,como também o modo como essa sociedade contribui para o aumento dessa 

violência. Então é possível perceber que a sociedade assume um duplo papel em 

relação ao envolvimento dos jovens no mundo da criminalidade. Ora prevenindo a 

violência, no instante em que dispõe ao jovem oportunidades iguais de 

desenvolvimento para todos,ora contribuindo para o aumento desta violência, nas 

situações em que deixa esse tratamento igualitário de lado, criando um modelo de 

cidadão único e negando oportunidades às classes menos favorecidas. 
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Nessa direção, não podemos nos isentar de travar essa discussão acerca do 

contraditório papel assumido pela sociedade, isto é, ao mesmo tempo em que ela 

possui uma força irresistível para educar o indivíduo, acaba por usar esse mesmo 

potencial para reforçar preconceitos e comportamentos, capazes de desencadear a 

marginalização de jovens que vivem em situação de vulnerabilidade. 

A sociedade possui diversos veículos e mecanismos que podem ser 

utilizados para evitar a propagação da violência e da criminalidade dentre os jovens, 

desde a escola que forma e instrui o indivíduo para a vida em sociedade; passando 

pela religião que geralmente trabalha a caridade (preceitos cristãos); o mercado de 

trabalho que impõe ritmo e condutas a serem seguidos; as próprias instituições de 

recuperação se vierem a cumprir a sua função; os órgãos de segurança pública 

cuidando da segurança dos indivíduos; os parlamentares aprovando leis que 

afastem os jovens da criminalidade; o executivo desenvolvendo políticas públicas 

adequadas ao jovem em conflito com a lei; os aplicadores do direito executando as 

suas funções de forma proporcional e razoável. 

Um dos principais veículos educativos da sociedade é a escola, formadora 

de hábitos e posturas a serem seguidas pelos cidadãos e transmissora dos 

conhecimentos científicos básicos que foram acumulados, ao longo da história, pela 

sociedade.  

Para Teixeira (2013), duas instituições ocupam um papel de destaque dentro 

da sociedade, são elas: a escola e a família. Os ensinamentos transmitidos por 

ambas auxiliam o indivíduo a viver em grupo, e com tal aprendizado esse indivíduo 

torna-se capaz de viver em sociedade e construir a sua personalidade. 

A escola, na verdade, age nesse processo, visando introduzir normas 

básicas de convivência social em um ser em desenvolvimento, com a pretensão de 

que tal iniciativa, dentre outras, possa assegurar as bases sociais e 

consequentementeuma boa convivência entre os indivíduos. 

Teixeira (2013) traz importante debate sobre o cumprimento da função social 

da escola na atualidade, sobretudo, em razão da crise familiar que se vive na 

contemporaneidade. Em face de tal constatação, lança-se o seguinte 

questionamento: Afinal a escola tem atingido os seus objetivos?Na verdade é claro e 

notório que a escola contemporânea não atinge os seus objetivos, pois tem cuidado 

de diversos problemas que antes não correspondiam a sua responsabilidade. Nos 

dias atuais, as escolas têm tentado, sem sucesso, suprir a lacuna de valores 
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deixada pela família e de políticas públicas deixadas pelo Estado, juntando ainda a 

essa demanda as fortes influências sociais dos meios onde vivem os alunos. 

Para enriquecer essa discussão cabe lembrar ainda, que a escola 

tem,dentre outras funções, aquelas que são eleitas como asprincipais, são elas: a 

formação dos indivíduos para que componham a sociedade e a transmissão de 

conhecimentos básicos, de cunho científico e técnico. Tais funções devem caminhar 

unidas, contribuindo para que a sociedade cumpra, com eficácia,suas atribuições, 

sobretudo, aquelas destinadas a evitar que o adolescente entre no mundo da 

criminalidade. 

No entanto o que se tem presenciado, nos dias atuais,é que a escola tem 

assumido muitas atribuições, inclusive algumas que deveriam ser de 

responsabilidade da família e, quiçá do Estado. Ao agir assim, deixa de cumprir as 

suas funções principais com a qualidade e o cuidado esperados por toda a 

sociedade, sobretudo, os próprios pais.O não cumprimento de sua função provoca 

instantaneamente um desequilíbrio na sociedade e nas relações sociais vivenciadas 

entre os seus componentes. 

Uma das justificativas para esse descumprimento da função escolar pode 

ser explicada, num primeiro momento, pela crise familiar discutida anteriormente, 

uma vez que os principais protagonistas da escola, os educandos em formação, já 

não chegam, em sua maioria, à instituição escolar com a mesma disposição para 

aprender, tampoucodemonstram um comportamento adequado para um aluno, pois 

quase sempre, não aceitam receber ordens ou serem questionados. 

Tal evidência se deve, acima de tudo,às transformações que a família vem 

sofrendo na modernidade, isentando-se(ou seria, sendo retirada?)do seu papel 

principal: promover a educação informal das crianças, orientar suas primeiras 

condutas. Assim, a família acaba transferindo essa missão para a escola, para os 

professores. Essa transferência de responsabilidades não deu certo, nem nunca 

dará, pois a escola não consegue suprir o papel da família, tendo em vista que 

sempre atuou do lado desta e com o seu apoio. 

Não bastasse essa pressão, inicialmente, sofrida pela escola,surgem ainda, 

as mudanças ocorridas no mercado de trabalho, as tempestades de informações 

cotidianas, influenciando as condutas dos indivíduospertencentes aos diferentes 

segmentos sociais, o crescimento exacerbado do consumismo, as influências 

advindas da mídia,o descrédito na segurança pública e nos órgãos jurisdicionais, a 
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crise na saúde pública, dentre outros fatores sociais que alteram todo o convívio 

social e as relações entre os sujeitos.  

Diante de tal cenário cabe perguntar: poderiam os agentes sociais não estar 

imersos em um cenário de violência? Obviamente que não podemos afirmar que há 

uma relação causal ou determinista, mas é inegável que todas as lacunas deixadas, 

seja pela família ou pelo Estado, vão produzindo comportamentos antissociais 

possibilitando assim, o surgimento de uma sociedade violenta.  

Nos dias atuais, a violência tem sido fenômeno comum na convivência entre 

os indivíduos. As famílias se tratam de forma violenta, as relações escolares tem se 

desenvolvido nesse meio, as formas competitivas tem rodeado os indivíduos desde 

o seu desenvolvimento, enquanto criança, até a vida adulta, como é possível 

perceber nas relações de emprego. Como se não bastasse todo esse tormento 

ocasionado pela violência e pela competitividade contemporânea na vida adulta, 

estas ainda se prolongam na velhice dos indivíduos, a exemplo da violência contra 

os idosos. 

A sociedade contemporânea é violenta e, consequentemente, as 

instituições, advindas desta, reproduzem essa violência. Dessa forma, a família, a 

escola, a polícia, o judiciário, o parlamento, a Administração Pública, o sistema 

prisional, dentre outras instâncias,despejam cotidianamente as suas sobrecargas de 

violência sobre os indivíduos que estão sob a sua guarda.Tais situações podem ser 

observadas no dia-a-dia destas instituições. Um exemplo disso é quando o judiciário 

é pressionado pela mídia para sentenciar determinada causa de acordo com o que 

propagam os meios de comunicação. 

Segundo Bevilaqua (1930, p.6) “As relações de família, a indústria, o 

comércio, as artes, a religião, os costumes e a moral são manifestações de vida da 

sociedade”, ou seja, por vida em sociedade pode-se entender uma gama imensa de 

relações e instituições que, quando bem articuladas, podem promover o bem 

comum. 

Diagnosticado a violência como fenômeno da sociedade moderna, cabe 

questionar a forma como essa sociedade poderia ter adolescentes e jovens fora 

deste contexto. Dificilmente os nossos jovens e adolescentes estariam fora dessa 

triste realidade, pois o erro não estánesta ou naquela conduta, ou na ausência da 

família, da sociedade ou do Estado, mas em um contexto muito mais amplo.  
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Para Zaluar (2007), o aumento da criminalidade e da violência, no Brasil, 

não pode ser atribuído a um ou dois fatores isoladamente, e sim a um conjunto 

multifacetário de causas que desemboca na democracia inacabada16 que vivenciam 

os brasileiros.A criminalidade pode aqui ser entendida como o fenômeno que 

representa o conjunto ou graus de crime em um determinado meio social, ou seja, a 

perpetuação das práticas delitivas na sociedade. 

Para Azambuja (1969, p. 17) “[...]a sociedade natural, por excelência, é a 

família, que alimenta, protege e educa [...]”. De modo que, tomando essa ideia, 

como referência, diversas outras se estruturam e desfrutam dos bons frutos 

advindos do relacionamento familiar. 

O problema contemporâneo é que a família tem se formado por pessoas que 

não desejam ou não estão prontas para essa missão, os casais têm começado a 

formar famílias sem o devido planejamento ou mesmo sem vontade de realizar essa 

formação, resultando assim em filhos não desejados, em responsabilidades que 

frustram as suas aspirações pessoais, dentre outras frustrações. As pessoas não 

têm cultivado mais a essência do compartilhar, do dividir, da doação. Em 

contrapartida, valores como o individualismo, o egoísmo e o consumismo tem se 

disseminado numa velocidade inimaginável. 

Diante de tanto descaso dos indivíduos com os seus semelhantes, a 

sociedade tem experimentado a amarga sensação de falência múltipla de suas 

instituições, que por tanto tempo alicerçaram as suas bases e fundamentos. 

A escola, abandonada pelo apoio familiar, tem se tornado terreno fértil para 

a consolidação e reprodução dos vícios sociais, de forma que preconceitos, 

discriminação, violência e delitos têm se tornado práticas corriqueiras em seu 

âmbito. 

O mercado de trabalho, por sua vez, dita o perfil daqueles que ele pretende 

absorver, ou seja, impõe que todos que pleiteiam um emprego, que tenham 

determinada aparência, usem certas roupas, tenham gostos sofisticados. A violência 

maior, nesse caso, aparece porque o estereótipo desejado geralmente reflete o 

padrão da classe média, desprezando-se assim, toda a cultura que possa vir das 

classes menos favorecidas.  

                                                           
16 Para Zaluar (2007), a democracia inacabada é um fenômeno observado nos países que mudam de um Estado 
ditatorial para o democrático, sem que haja um debate, mais profundo, sobre essa mudança. Dessa forma, as 
forças de segurança são chamadas para estabelecer o tão sonhado Estado Democrático de Direito, ou seja, um 
paradoxo para as pretensões e aspirações democráticas. 
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Ainda é preciso destacar que, diante das inovações tecnológicas, a cada dia, 

o mercado de trabalho restringe ainda mais as suas vagas, sobretudo, porque as 

máquinas têm tomado o lugar de muitos empregados em todos os ramos de 

atividades laborais. Assim, as vagas que ainda existem requeremuma qualificação 

incompatível com a qualificação dos jovens das classes menos favorecidas, que 

anseiam por essas oportunidades. 

Para Minayo (2004), o mercado de trabalho influencia diretamente na 

absorção dos jovens brasileiros pelo tráfico de drogas, ao ponto que a exclusão do 

mercado de trabalho, muitas vezes, é sanada, pelo jovem de classe baixae com 

pouca instrução, com a sua inserção nesse meio delitivo. 

A mídiatambém exerce uma forte influência sobre os adolescentes, em 

especial, aqueles que pertencem aos extratos sociais mais baixos. Ao exibir, de 

forma irresponsável, programações as mais variadas possíveis e com teor impróprio 

para um público infantil, a mídia acaba corroborando para a geração de conflitos 

familiares, além de influenciar negativamente o comportamento dos indivíduos em 

formação,provenientes das classes menos favorecidas. Ávidos pela indústria do 

consumo e estimulados a comprar todo tipo de produto, simplesmente porque “tá na 

moda” e todo mundo usa, a dura realidade da qual fazem parte, não satisfaz, 

tampouco seduz os mais os jovens, que tendem a procurar os meios ilícitos para 

saciar os seus desejos. 

De acordo com Minayo (2004), as imagens e modelos estereotipados de 

diversos grupos sociais, da forma como a mídia as expõe, formam um tipo de 

violência pouco conhecida pela sociedade, mas que causa sarcasmo e promove a 

reprodução de valoresantissociais, trata-se, portanto, da violência social. 

Cunha (2006) observa que, diante da violência social, advinda do avanço da 

criminalidade em meio aos jovens, os quais estão expostos cotidianamente, a 

imprensa tem, enfaticamente, mostrado a redução da maioridade penal como a 

solução mais adequada para sanar esse problema.Em relação a esse tema, 

retomar-se-á a discussão mais adiante.  

Na concepção de Da Cunha (2009, p. 10), nos delitos, envolvendo a 

participação de jovens, a mídia exerce uma enorme influência sobre a sociedade, 

sobretudo, no que se refere ao endurecimento penal, veja-se: 

Nestes momentos, os meios de comunicação de massa clamam por 
encarceramento, penas exemplares e cumprimento das referidas 
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sanções em sua integralidade, numa cantilena sem fim, levando à 
construção de um verdadeiro pânico moral. 

Não é possível comungar com esse pensamento reducionista, ainda que 

essa corrente já possua vários defensores, pois, ao se atribuir uma única causa a 

um problema tão complexo, é o mesmo que afirmar que o ser humano é formado 

e/ou influenciado por um único aspecto da vida social, o que se torna inconcebível 

nos dias atuais. 

No entendimento de Cunha (2006), a solução para o avanço da violência e 

da criminalidade, em meio aos jovens e adolescentes, está, dentre outras 

alternativas, no investimento em educação, na oferta de políticas públicas que 

efetivamente funcionem, na cultura e lazer, no apoio familiar e emocional, enfim, em 

soluções que possam atender os jovens que ainda não ingressaram na 

criminalidade nas suas necessidades mais básicas. Do mesmo modo, é preciso que 

essas alternativassejam extensivas aos jovens em conflito com a lei.  

A segurança pública, nos moldes como se apresenta na realidade, torna-se 

ineficaz diante das lacunas deixadas pela família e pela escola, e agravadas 

pelodéficit de empregos. Para completar essa sobrecarga,os agentes de segurança 

pública ainda têm que conviver com parlamentares que não debatem com a 

seriedade e frequência necessárias, os temas mais profundos do nosso 

ordenamento jurídico, deixando espaços para que o judiciário, de forma distinta e 

fazendo uso do poder discricionário de cada magistrado, decida praticamente 

sozinho, sobre situações polêmicas, o que pode vir a gerar uma insegurança 

jurídica. 

Para Sapori (2007) a segurança pública evoluiu tanto que ganhou status de 

um “bem coletivo”, figurando ao lado de pilares históricos da sociedade, como a 

educação e a saúde, além de servir de parâmetro avaliativo dos governos, ocupando 

também local de destaque no cenário eleitoral. No entanto, ainda está longe de 

oferecer, de fato, segurança à população de um modo geral, uma vez quenão pode 

ser utilizada como remédio para todos os males da sociedade, ou seja, não pode 

sanar a falência das demais instituições sociais. 

A segurança pública tem, como todas as instituições sociais, os seus 

defeitos e vícios17, mas assim como as demais instituições não pode levar o peso de 

                                                           
17 Como defeitos e vícios da segurança pública podem-se citar: formação arcaica de seus agentes, excesso de 
instituições (como policias militares e civis) e interferências políticas, dentre outros. 
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uma coletividade de fatores nas costas e consequentemente se encontra 

sobrecarregada. 

O parlamento, como relatado anteriormente, tem se mantido distante dos 

grandes desafios que necessitam ser enfrentados para que a violência e a 

criminalidade, entre os jovens, possam ser minimizados ou quem sabe, até extintos. 

Da Cunha (2009) comenta a posição dos parlamentares brasileiros no que 

se refere àteoria da redução da maioridade penal: 

A posição dos parlamentares reflete as concepções e os interesses 
contraditórios em disputa na sociedade. Portanto, encontramos 
posições favoráveis e contrárias à redução da maioridade penal em 
partidos políticos de diferentes tendências, de um extremo a outro do 
espectro político. (DA CUNHA, 2009, p. 12). 

Para Zaluar (2007), os políticos brasileiros atingem um grau de 

comprometimento com a iniciativa privada de forma que terminam por governar 

pelos interesses daqueles que fazem parte desta, por essa razão é que “as eleições 

são muito caras e os candidatos recebem contribuições, nem sempre admitidas 

publicamente, de muitas fontes, incluindo as dos negócios ilegais” (p. 40). Este fato 

é um exemplo bem comum e acaba contribuindo ainda mais, para a inoperância do 

parlamento brasileiro. 

Essa afirmação de Zaluar (2007) também se aplica aos chefes da função 

executiva do Estado, tendo em vista que esses são funcionários públicos de caráter 

eletivo, necessitando, dessa forma, de impulsos eleitorais que, futuramente, guiarão 

as suas políticas de governo. 

A Administração Pública, na sua função executiva, tem sido negligente no 

que tange àoferta de políticas públicas voltadas ao controle da criminalidade entre 

os jovens. Também cabe lembrar que o tratamento dispensado aos jovens que 

cumprem medidas socioeducativas, sobretudo, no caso das medidas de 

internamento, as instituições que abrigam esse público não têm atingido a finalidade 

a que se propôs: promover a reinserção social desses jovens, evitando que eles 

retomem práticas criminosas, portanto, reincidam delituosamente. Obviamente, que 

essa não é uma tarefa fácil, mas o fato é que o Estado, por meio dos aparelhos 

policiais e de segurança pública, tampouco através de equipes técnicas 

especializadas em acompanhamento e tratamento de jovens infratores tem 

conseguido evitar que mais jovens entrem no mundo da criminalidade.  
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A solução para essa falta de políticas públicas e de ação estatal para coibir o 

avanço da violência e da criminalidade entre os jovens passa por uma tomada de 

consciência da população, que tem de se conscientizar de suas responsabilidades 

perante o público jovem, assim como uma conscientização pela cobrança dos 

políticos que tanto prometem e não cumprem, ou mesmo pela melhor escolha dos 

seus representantes parlamentares e chefes do poder executivo. 

Além das dificuldades encontradas, no âmbito estatal, pelo poder executivo 

e legislativo, cabe ainda destacar que o judiciário também é atingido por essa 

falência das instituições sociais, que também leva esta função do estado ao declínio 

e consequente ineficiência, perante as suas demandas. 

Apenas para deixar claro, é preciso lembrar que os órgãos jurisdicionais 

estão superlotados de demandas que foram mal debatidas pelo legislador pátrio, ou 

até não foram debatidas, no entanto vão ter que ser decididas pelos Magistrados. 

Aliados a esse excesso de demandas Zaluar (2007) observa que as 

interconexões citadas anteriormente, nas demais funções do Estado, alcançaram o 

judiciário, ou seja, mesmo diante da independência dessa função, o sistema de 

desvio de condutas, observado no legislativo e no executivo, também se instalou nos 

órgãos jurisdicionais. 

O sistema prisional brasileiro é outra instituição atingida pelo caos social e 

encontra-se inoperante, de forma que não ressocializa e ainda coopera para o 

crescimento dos indivíduos na criminalidade. Diante deste fato parece insano pensar 

em redução da maioridade penal como forma de redução da criminalidade. Pois a 

criminalidade contemporânea parece não temer as leis ou pagar com a sua 

liberdade pelos delitos cometidos. 

Em relação ao sistema penitenciário, Assis (2008, p. 75) observa uma falha 

na tutela estatal dos detentos: 

A partir do momento em que o preso passa à tutela do Estado, ele 
não perde apenas o seu direito de liberdade, mas também todos os 
outros direitos fundamentais que não foram atingidos pela sentença, 
passando a ter um tratamento execrável e a sofrer os mais variados 
tipos de castigos, que acarretam a degradação de sua personalidade 
e a perda de sua dignidade, num processo que não oferece 
quaisquer condições de preparar o seu retorno útil à sociedade. 
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Autores como Da Cunha (2009) ao discutir a redução da maioridade penal 

no Brasil, explicam que este fato acarretaria a construção de diversos presídios ou a 

colocação dos nossos jovens em conflito com a lei dentro dos já superlotados 

presídios brasileiros. Desse modo, se tornariam totalmente vulneráveis as diferentes 

facetas da criminalidade que já fazem parte do cotidiano das prisões e que se 

proliferam diante das falhas evidentes do sistema penitenciário nacional. 

Ainda como consequência do encarceramento dos nossos jovens, junto aos 

adultos, pode-se destacar que,por não ter um tratamento condizente com a sua 

idade, os jovens perderiam essa fase de seu desenvolvimento e, diante do convívio 

com facções criminosas, poderiam, ao sair da unidade prisional, vir a integrar essas 

quadrilhas. 

Partindo-se dos comentários feitos nessa parte do estudo, é possível 

perceber que as principais células ou instituições sociais não estão cumprindo as 

suas funções com eficiência e, consequentemente, não estão alcançando os seus 

objetivos, o que traz, como consequência,um aumento da violência e da 

criminalidade e, de uma forma geral, esse aumento atinge também os jovens. 

Na verdade, observa-se que os filtros sociais criados para direcionar o 

indivíduo ao bom convívio não tem sido eficientes, ou seja, instituições como a 

família, a escola, o mercado de trabalho, o próprio sistema punitivo criminal, dentre 

outros tem funcionado abaixo do esperado. 

Como já mencionado, anteriormente, essa falha nas instituições sociais 

deve-se a uma multiplicidade de fatores, dentre os quais a sobrecarga dessas 

instituições com demandas além das suas responsabilidades e as mudanças 

tecnológicas e dos meios de comunicação impostas pelo sistema globalizado em 

que se vive. 

Com isso, parece notório que a sociedade, de uma forma geral, tem que 

repensar os valores que tem elencado para se desenvolver, pois esses atuais 

parecem ter levado o ser humano para um declínio social nunca antes 

experimentado. Dessa forma, a sociedade tem contribuído muito mais com o 

aumento da violência entre jovens do que com a sua atenuação. 
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2.1.1.3 O papel do Estado no combate ao avanço da c riminalidade junto aos 

jovens 

 

Considerado por muitos autores, como o principal culpado pelo aumento da 

violência entre a população mais jovem, o Estado brasileiro tem sido omisso no que 

tange à elaboração, oferta e a efetivação de políticas públicas eficazes, que 

atenuem o avanço da criminalidade nessa faixa etária da sociedade. 

Para uma maior amplitude do debate sobre a relação estatal com o 

crescimento da violência entre os jovens, é necessário que se compreenda o que é 

o Estado. Dessa forma, inicialmente,pretende-se tecer algumas considerações 

acerca do surgimento e conceituação do Estado; suas características e funções 

essenciais; seus elementos, para, só depois,mostrar uma possível correlação entre 

a ausência do Estado e a manifestação da violência entre os jovens. 

Segundo Miranda (1996, p. 2) quatro fatores foram essenciais para a criação 

do Estado: 

1- Necessidade de um mínimo de organização.Necessidade de 
situar no tempo e espaço o Estado.Constante transformação das 
organizações políticas.Conexão entre heterogeneidade e 
complexidade da sociedade e crescente diferenciação política. 

 

Estes fatores podem ser visualizados na própria evolução dos grupos que se 

organizaram para formar uma sociedade e, posteriormente, um Estado; na 

localização geográfica e temporal característica de cada Estado; nas necessidades 

de adequações e direcionamentos políticos específicos de cada Estado; e na 

concessão, ainda que pequena, das individualidades do cidadão em busca de uma 

melhor convivência em sociedade (em busca de uma entidade capaz de ofertar um 

direcionamento político). 

Para Höfling (2001, p. 31), do ponto de vista conceitual, o Estado pode ser 

entendido sinteticamente “como o conjunto de instituições permanentes - como 

órgãos legislativos, tribunais, exército e outras que não formam um bloco monolítico 

necessariamente - que possibilitam a ação do governo”. 

Por essa visão observa-se que o Estado é constituído por um aparato de 

instituições que possibilitem ao chefe do Poder Executivo, no caso do Brasil, ao 

Presidente da República, dar direcionamentos políticoe administrativo ao país.  
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Segundo Azambuja (1969), o Estado é um ente de difícil conceituação 

devido a sua complexidade, no entanto pode ser caracterizado como uma sociedade 

organizada e permanente, formada por indivíduos que tenham um objetivo comum. 

O conceito de Azambuja demonstra a já mencionada evolução dos grupos 

para sociedades e consequentemente para o Estado. Neste último estágio, observa-

se o caráter permanente e os objetivos comuns, ou seja, determinada sociedade 

evolui ao ponto de permanecer junta em um determinado local e, a partir daí, 

observa a necessidade de estabelecer regras sociais comuns para todos. É por 

ocasião dessa situação, que surge a necessidade de se formar um ente que possua 

um aparato que possibilite a obtenção dos interesses comuns. Nasce então, o 

Estado. 

Para Miranda (1996), o Estado, na forma que se conhece hoje, é a forma 

mais importante de sociedade política18 e se constitui de três elementos essenciais o 

povo, o território e o poder político. 

Para a maioria dos autores, é consenso a existência desses três elementos 

formadores do Estado, sendo o povo o conjunto de pessoas que possuem 

interesses comuns e por isso cedem cotidianamente parcela de suas liberdades 

para a concretização desse bem comum; o território,constituído pelo local onde este 

povo escolheu para viver; e o poder político, a soberania do Estado, ou seja, dentro 

do território estatal não deve outro ente impor ordens. 

No transcorrer da história,as sociedades já experimentaram diversos tipos 

de Estados a exemplo do Estado Grego, Romano, Medieval, Moderno, Social, de 

Direito e Democrático de Direito. No entanto a construção histórica de cada um 

deles não será objeto de análise neste trabalho. Pretende-se apenas mostrar, em 

linhas gerais, as funções correspondentes a essas formas de Estado.  

De acordo com Guedes (2012), para gerenciar todas as atribuições que lhe 

são inerentes, o Estado realiza a tripartição de funções, são elas: executiva, 

legislativa e judiciária. Este modo de gerenciar as funções estatais foi inicialmente 

pensado por Aristóteles, na sua obra “A política”, através da qual, o filósofo grego 

mostra essas três funções incorporadas em um único indivíduo. Tamanho poder, 

nas mãos de um só homem,deu margem para as práticas de tiranias e de 

absolutismo. Posteriormente, Montesquieu, em um cenário de ascensão da 

                                                           
18 A sociedade política é um grau atingido pela evolução social, desde seu estágio natural até a busca de 
consensos comuns que possam direcionar a sociedade (NOGUEIRA, 2003). 
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burguesia, publicou a sua obra “O espírito das leis”. Para esse pensador, as três 

funções estatais deveriam ser distribuídas para entes diferentes e independentes 

entre si. Modernamente, a tripartição das funções do Estado é distribuída entre 

entes, independentes e harmônicos entre si; todos realizando suas funções típicas e 

atípicas, além da fiscalização constante entre os mesmos (sistema de freios e 

contrapesos19). 

A tripartição de funções estatais foi absorvida pelo ordenamento jurídico 

brasileiro e encontra-se expressa no art. 2º da Constituição Federal: “São Poderes 

da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário”. Esse princípio é tão importante, na ordem constitucional brasileira, que 

foi eleito como cláusula pétrea20 no inciso 3º, do parágrafo 4º, do art. 60 da Carta 

Magna brasileira. 

Munido de tais características e poderes, o Estado pode ser considerado 

como um dos principais entes de controle da violência entre os jovens. No entantoé 

preciso ressaltar que a própria Constituição Federal, ao colocá-lodo lado da família e 

da sociedade, devendo,em conjunto, assumir a tarefa de educar e cuidar das 

crianças e dos adolescentes, acaba também por reconhecer que nem o aparato 

estatal e seu imenso poder pode dá conta, isoladamente, dessa missão, tão 

desafiadora ela é. 

Quanto a esse entendimento, cabe novamente ressaltar que, enquanto cada 

instituição não for capaz de cumprir adequadamente a sua função social, em relação 

ao tratamento que tem sido dispensado aos jovens, haverá um desequilíbrio 

insanável, de modo que o Estado não pode fazer às vezes da família ou da 

sociedade, ao passo que a recíproca é verdadeira. 

A alternativa apontada por Sposito (2006) repousa no papel desempenhado 

pelos nossos governantes, os quais devem mostrar mais empenho e compromisso 

no sentido de dar continuidade as políticas públicas, adotadas por governos 

passados, uma vez que, os principais beneficiários destas políticas é o povo, até 

porque são os que mais necessitam, e não o governo.  

Ao introduzir este pensamento a autora supramencionada traz, ao debate, 

uma prática comum dos governantes brasileiros, qual seja: a descontinuidade das 

                                                           
19 Segundo Mafra Filho (2005) o sistema de freios e contrapesos é um artifício usado pela Administração Pública, 
no qual, um poder estatal fiscaliza o outro e é consequentemente fiscalizado pelos demais. 
20 Para Pedra (2006) cláusulas pétreas são limites materiais criados pelo poder constituinte originário, que 
dificultam a alteração da Constituição, em determinadas matérias. 
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boas políticas e os bons projetos desenvolvidos pelos seus antecessores. 

Infelizmente, no Brasil,a maioria dos governantes, prefere partir “do zero”. Na 

verdade, preferem começar uma nova gestão, a ter que dar continuidade as práticas 

administrativas já existentes. A impressão que se tem é de que nunca antes 

tivéssemos tido projetos e diretrizes que nos conduzissem ao avanço social. 

Estas práticas representam um modo arcaico de pensar a política e tendem 

a levar a sociedade ao atraso, em benefício de um futuro mandato, de uma 

perpetuação de determinado grupo no poder. Dessa forma, pode-se perceberpor 

parte dos governantes, um evidente desinteresse em promover o bem comum para 

todos, dando-se preferência à continuidade no controle do poder estatal. 

Nesse aspecto pode-se perceber uma falha não apenas do Estado, mas 

também, daqueles que assumem cargos importantes no governo, uma vez, que 

estes ou não entendem o significado das suas funções governamentais ou as 

entendem, mas preferem gerenciá-la de acordo com os seus interesses próprios e 

dos grupos que o cercam. 

Dessa forma é possível perceber que o Estado brasileiro já possui ou 

possuiu boas políticas, e que essas não foram ou são concretizadas por 

divergências de governantes, assim como também possuímos bons diplomas 

normativos e modernos que necessitam ser efetivados através de políticas públicas, 

a exemplo da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (1990), que podem vir a trazer grandes benefícios a toda a população 

brasileira. 

Para Silva (2003), a elaboração do Estatuto da Criança e do adolescente 

(1990), representou uma adequação do Brasil ao modelo exigido internacionalmente 

para se cuidardas crianças e jovens em conflito com a lei. 

No modelo antigo dava-se ênfase a proteção social, tornando os jovens em 

conflito com a lei “detentos precoces” 21 em benefício de uma sociedade 

teoricamente com mais segurança pública. A grande falha desse modelo 

ultrapassado, diga-se de passagem, reside no foco de observação imediata, isto é, 

no alvo de intervenção. Assim, ao valorizar os problemas desencadeados pela 

violência por parte de jovens, esqueceu-se de buscar compreender as razões que 

estão provocando tanta violência entre esse segmento. 

                                                           
21 A expressão “detentos precoces”, aqui utilizada, visa demonstrar o que ocorre na prática quando 
seguidamente os governos insiste em adotar uma política de exclusão social dos jovens em conflito com a lei. 
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Não mais se pode admitir, nos dias atuais, a segregação social de jovens em 

conflito com a lei em benefício de uma parcela da sociedade que almeja segurança. 

É preciso que se perceba que existem famílias destruídas com a crescente onda de 

criminalidade que aflora na sociedade, são pais que perdem os seus filhos, e filhos 

que perdem os seus pais, casais que são subitamente destruídos. Não se pode dizer 

que a resolução do problema se faça apenas com encarceramento, pois essa 

medida muito mal resolve os problemas imediatos, alcançados pelos olhos das 

classes média e alta do Brasil. 

No entanto cabe ainda mencionar que se vive um momento único e 

sugestivo para mudanças de percepção, uma vez que o triste fenômeno da violência 

e da criminalidade, em meio aos jovens, não é mais um prioridade das classes 

pobres no Brasil. Esse fenômeno tem, a cada dia mais, descido os morros das 

favelas e se manifestado em meio às classes mais favorecidas economicamente, 

como é possível se perceber pelos noticiários cotidianamente. 

Estranha a este fato e sem demonstrar qualquer interesse em aprofundar a 

discussão desse tema, a sociedade brasileira clama por uma redução da maioridade 

penal, como a melhor e única saída capaz de sanar a violência e o avanço da 

criminalidade entre os jovens.  

Tal medida não parece ser a única, no entanto, parece ser a mais fácil, é 

possível observar que os governantes não têm se esforçado para tornar o ECAmais 

efetivo no seio da sociedade brasileira. Sendo assim, o sentimento de esperança 

que resta para a sociedade é de que algo precisa urgentemente ser feito; que não se 

pode mais suportar tamanha violência; que independentemente de quem seja, deve 

agir de alguma forma para diminuir, sanar ou mesmo tratar tamanho avanço da 

criminalidade entre os jovens. 

Entende-se que o Estado brasileiro poderia começar a tentar reverter esse 

quadro, concretizando os dispositivos constitucionais que versam sobre o tema, 

fornecendo, por conseguinte, meios para que a legislação vigente, em especial, o 

ECA, sejam plenamente efetivados. Se tais diplomas normativos não forem 

aplicados, se os direitos e garantias sobre os quais os jovens devem ter acesso não 

forem disponibilizados, não cabe falar em redução da maioridade penal e sim em 

falência de um Estado que cria normas, mas não as cumpre. 
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Diante de tal explanação cabe perguntar: qual o possível resultado de uma 

redução da maioridade penal, antes de uma concretização dos diplomas legais que 

versam sobre o tema? 

Inicialmente pode-se destacar que a “indústria do crime” 22não recuaria 

diante de tal fato; ao contrário, recrutaria adolescentes que se encaixassem no perfil 

inimputáveis23 pela idade. E, se de fato, houver um avanço em direção à redução da 

maioria, terminar-se-iaincriminando crianças, cada vez mais precocemente pelo 

cometimento de atividades criminosas. Logo, só pode se tratar de uma tese, na 

melhor das hipóteses, desumana, porque ao invés de se pensar o que pode ser feito 

com aquelas crianças e jovens que já respondem por uma prática infracional, parece 

que se está mais preocupados em aumentar, cada vez mais, esse número, 

criminalizando algumas condutas penais praticadas por esse segmento.  

Quanto aos diplomas normativos brasileiros, estar-se-ia declarando a 

insanidade de um Estado que cria normas, mas, na prática, tem se mostrado cada 

vez mais ineficaz em aplicá-las. E os parlamentares e os governantes porque se 

omitem a discutirem a questão?Ou pelo menos não dão a ela a importância 

merecida? Nesse caso, é preciso rever as escolhas. Considerando que é dever do 

cidadão escolher os parlamentares que irão compor o congresso. Já está na hora de 

eleger políticos comprometidos com as questões sociais, sobretudo, aquelas que se 

relacionam com a segurança pública, visando obter a sintonia entre a criação das 

normas e sua concretização. Mas, por hora, é importante voltar à discussão sobre a 

redução da maioridade penal. Para Da Cunha (2009), a proposta de redução da 

maioridade penal no Brasil pode ser observada da seguinte forma: 

A proposta de redução da maioridade penal que hoje se discute no 
Brasil por si só é um tema candente, possibilitando um intenso 
debate na esfera do Poder Legislativo, avançando em nível de 
opinião pública, uma vez que, quando temos um crime ‘de 
repercussão’ nacional envolvendo adolescentes, o tema da redução 
sempre vem à tona, sem uma análise das consequências de sua 
possível aprovação. (DA CUNHA, 2009, p.10). 

 

                                                           
22 O termo indústria do crime, nesse contexto, faz referência ao avanço em massa, em tecnologia e em ideias as 
quais têm se moldado às práticas criminosas. 
23 Inimputável é o agente que é incapaz de responder por sua conduta delituosa, pois não era ao tempo da ação 
ou omissão capaz de discernir que o fato é ilícito e agir conforme esse entendimento, ou seja, a imputabilidade 
não permite se atribuir juízo de culpabilidade ao indivíduo, dessa forma não há crime por exclusão da 
culpabilidade.   
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Diante de tais dúvidas e explanações hipotéticas,parece notório que o apelo 

real da sociedade não é por uma redução da maioridade penal, mas, de forma 

veemente, por uma redução da criminalidade que cada dia se expande mais entre 

os jovens. Para tanto, o que o Estado brasileiro necessita fazer, em caráter de 

urgência, são políticas públicas que venham a concretizar os diplomas legais já 

existentes. 

 

2.1.2 A opinião dos operadores do Direito acerca da  redução da maioridade 

penal 

 

O termo “operadores do Direito” é conceituado por Roque (2002, p. 337) 

daseguinte forma: 

Operadores do Direito é uma terminologia que tem sido utilizada por 
determinada vertente crítica do Direito paradenominar os juízes, 
promotores e advogados cujas atuações e referências se 
fundamentam na perspectiva de conservação do positivismo jurídico. 

Diante desta conceituação, buscar-se-á extrair a opinião de alguns 

operadores do direito quanto à redução da maioridade penal e o seu consequente 

impacto na violência entre os jovens, assim como, a influência desses operadores 

na opinião popular. Para tanto, apropiar-se-á de pesquisas já desenvolvidas sobre o 

tema, sendo a realizada por Cunha (2006) uma das mais significativas.  

O referido autor,ao realizar pesquisa, junto a juízes, promotores de justiça e 

advogados criminalistas, concluiu que os jovens entre treze a quinze anos de idade, 

têm uma incidência baixa de delitos consideráveis graves, no entanto, quando 

examinado a faixa de dezesseis a dezoito anos, observou-se uma grande 

similaridade em relação aos crimes cometidos pelos adultos. 

Justificando tais dados, Cunha (2006) sugere um maior investimento na faixa 

etária entre os jovens de treze a quinze anos, para que se reduza ainda mais esta 

incidência. No que se refere aos jovens de dezesseis a dezoito anos, o autor do 

estudo, atribui os dados encontrados ao descumprimento das leis que amparam 

esses jovens e a falta de estrutura das instituições que os acolhe. 

Como modo de tratar esse crescimento da violência e da criminalidade entre 

esse público, o estudioso propõe um aperfeiçoamento em relação ao tratamentoa 

que esses adolescentes são submetidos, ofertando atividades voltadas à prática 

esportiva, atividades culturais e a oferta de uma melhor educação. Também 
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recomendamorientações, terapias e treinamentos para os pais desses adolescentes, 

pois neles estariam algumas das razões do envolvimento dos seus filhos com a 

criminalidade. 

Da Cunha (2009), ao realizar estudo junto ao Conselho Tutelar e ao 

Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente de Pelotas, Rio Grande 

do Sul,sobre a temática aqui abordada, constatou que a maioria dos membros 

destes conselhos não defende a redução da maioridade penal, no entanto o discurso 

a favor da punição e de um maior endurecimento das penas aparece, de forma 

muito evidente, na fala dos mesmos.  

Considerando os resultados revelados por este estudo, é possível observar 

que o debate sobre os jovens em conflito com a lei, encontra-se preso à ideia de 

punição e maior eficácia das leis que envolvem a temática, não avança para outros 

campos que poderiam trazer resultados mais satisfatórios, como a criação de 

políticas públicas que possibilitem a efetivação dos diplomas legais nacionais e 

internacionais que versam sobre o tema. 

Para Da Cunha (2009) a violência e o aumento dos jovens envolvidos em 

delitos não se resume tão somente à questão punitiva: 

As questões sociais não se constituem num caso de polícia: 
entendemos que não é punindo e encarcerando, dificultando a 
efetivação da cidadania, que resolveremos os dilemas 
contemporâneos da criminalidade, da violência e da segurança 
pública. (DA CUNHA, 2009, p. 13). 

O pensamento punitivo em relação aos jovens em conflito com a lei mostra 

uma sociedade excludente, que não objetiva a resolução de um problema que vem 

se agravando cotidianamente e sim uma solução imediatista que esconda e maquie 

o descaso social sobre o qual os jovens brasileiros estão envoltos, principalmente os 

de baixa renda. 

Pelo exposto acima, observa-se que os operadores do direito entrevistados 

por Cunha (2009), não concordam com a redução da maioridade penal. Para eles, o 

simples encarceramento dos jovens em conflito com a lei não resolve o maior 

problema que preocupa a sociedade: o aumento dos delitos praticados com a 

participação de jovens. Compreende-se, outrossim, que a solução do problema 

requer que se lance um olhar para os jovens, em conflito com a lei, como um ser 

social e, portanto, em desenvolvimento constante. 
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Dessa forma, é preciso inserir na realidade cotidiana desses jovens políticas 

públicas e ações sociais que rompam com a ideia de que estão fatalmente 

condenados a entrar no mundo dacriminalidade, como se fosse algo que faz parte 

do seu destino natural e que não tem como ser evitado. 

Dentre as iniciativas que podem ser desenvolvidas em benefício dos jovens 

podem ser destacadas: investimentos na educação, na cultura, na saúde, no 

mercado de trabalho, no sistema carcerário, nas instituições que abrigam os jovens 

em conflito com a lei, em moradias dignas, em segurança pública, dentre outros. 

Com tais medidas, espera-se que o jovem, em conflito com a lei, possa 

visualizar um futuro digno e longe das práticas delituosas que os cercam na 

atualidade, podendo também mudar a visão de grande parte da sociedade, que só 

os veem com potencial para a criminalidade. 

 

2.2 O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: ANSEIOS E 

PERSPECTIVAS ATUAIS 

 

Na década de 80, nasceram diversas ideias que versavam sobre a 

democratização do Brasil e a adequação das normas brasileiras às demais 

legislações internacionais. Partindo-se dessa premissa, observa-se que a proposta 

da elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente também teve a sua origem 

nessa década, vindo a se concretizar no campo legislativo no ano de 1990. 

A nova legislação, que passou a cuidar das crianças e adolescentes 

brasileiros,tevecomo objetivo adequar o novo diploma legal às normas 

internacionais, promovendo com isso, uma consequente evolução do trato junto às 

pessoas tuteladas por essa lei. 

O ECAtraz uma nova abordagem no tratamento junto aos menores de 18 

(dezoito anos), atribuindo a eles, a condição de sujeitos de direitos e deveres, 

fazendo adaptações necessárias no que tange as ações, políticas e programas, 

criados para atender às suas demandas e, sempre que possível, atentando para sua 

idade, visando,com isso, propiciar melhores condições sociais, econômicas, culturais 

e familiares, voltadas ao desenvolvimento desse segmento social. 

O ECA em consonância com a CF/88 e as demais legislações nacionais visa 

também provocar uma mudança no atendimento em relação às diversas instituições 

em que estejam inseridos crianças e jovens, podendo se destacar os seus efeitos 
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junto à família, à escola, ao mercado de trabalho e às unidades socioeducativas de 

internação, onde os jovens, em conflito com a lei, cumprem medidas 

socioeducativas de internação. 

Com a adoção do Estatuto, o Brasil passa a tratar os seus jovens de forma 

digna, cumprindo assim, o princípio constitucional presente no art. 3º, III, ou seja, o 

princípio da dignidade da pessoa humana. Para tanto, envolve-se em sua 

elaboração não só parlamentares, mas também operadores do Direito, profissionais 

advindos das ciências sociais e psicólogos, dentre outras categorias. 

Dessa forma,o ECA aparece como uma produção legislativa moderna, que 

envolve uma série de conhecimentos em uma perspectiva multidisciplinar, no intuito 

de proporcionar uma proteção e um trato adequado ao jovem. No entanto não é a 

produção de uma lei que muda a realidade cotidiana e sim o modo como essa lei é 

recepcionada pela sociedade, a forma com ela é aplicada nesse meio e os esforços 

políticos que são considerados para que essa proposta torne-se uma realidade 

social concreta. 

Quanto à receptividade do ECA, observa-se que esse diploma legal já é 

considerado por muitos como uma evolução social naforma de ver, tratar e proteger 

os jovens brasileiros, no entanto ainda há aqueles que enxergam essa lei como uma 

alternativa à impunidade e protecionismo exacerbado ao jovem, principalmente, em 

relação àqueles em conflito com a lei. 

Em outra direção, compreende-se que, para que esta lei, cujo objetivo é 

proteger um bem tão precioso, a exemplo das crianças e adolescentes brasileiros, 

seja efetivamente aplicada,são necessárias políticas públicas que viabilizem a sua 

eficácia no âmbito da sociedade civil. E, para que isso ocorra, é preciso pensar em 

iniciativas que afastem, desde cedo, as crianças e adolescentes do mundo da 

criminalidade. Tais iniciativas precisam envolver o Estado, a família, a sociedade e a 

escola, os quais desenvolvendo ações conjuntas e articuladas possam direcionar os 

jovens para práticas saudáveis como, por exemplo, práticas esportivas que auxiliem 

no desenvolvimento de condutas socialmente adequadas, corroborando assim para 

a construção de uma cidadania plena. 

Para De Souza (2004), o trabalho junto aos jovens, em conflito com a lei, 

deve ser estendido aos seus familiares e responsáveis, assim como também para os 

funcionários de instituições de internação que são osresponsáveis pelo 

acompanhamento e cumprimento de medidas socioeducativa. O referido autor 
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também chama atenção à necessidade urgente de políticas públicas que venham a 

atingir esse grupo de jovens. 

Herdy (2012) observa que o contexto de criminalidade, delinquência, 

transgressão das leis e drogas ao qual o adolescente,em conflito com alei,está 

envolvido, contribui para a sua inclusão em práticas delituosas, necessitando 

urgentemente da adoção de políticas públicas que modifiquem a realidade desses 

jovens: 

[...] considerando o contexto sócio-cultural em que estes 
adolescentes estão imersos e, ainda, entendendo a importância de 
se pensar em políticas públicas que ampliem as perspectivas e 
proporcionem novas formas de expressão e atuação destes jovens, 
nós, profissionais, temos um árduo trabalho que pode contribuir de 
forma significativa diante dessa realidade. (HERDY, 2012, p. 14). 

Hardy (2012) mostra que a adolescência é uma fase de vulnerabilidade em 

que o jovem está inserido e, nesta fase, surgem diversas contradições que o 

confundem ainda mais: 

O jovem inicia um período de questionamentos e confrontos, entre 
aquilo que lhe é dito e aquilo que ele mesmo observa como prática, 
inclusive de seus pais, o que torna esse sentimento de descrédito 
social muito grande. Ouve lhe dizerem que deve estudar, trabalhar, 
não usar drogas... Assiste a propagandas que mostram que o uso de 
cigarro, do álcool ou da maconha, assim como outras substâncias 
ilícitas, faz mal, porém, ao redor de sua residência, e muitas vezes 
dentro de casa, assistem a situações cuja mensagem aponta para o 
contrário: pais quase iletrados, desempregados, usuários de 
substâncias diversas, frequentadores de bailes ou festas noturnas, 
enquanto os filhos ficam em casa com os irmãos, sozinhos ou na 
companhia de conhecidos. Diante disso, o adolescente se vê tentado 
a constituir um saber totalizante, ainda que seja uma saída para a 
angústia do desamparo e do desprezo do universo adulto, 
começando pela desidealização das figuras parentais. (HARDY, 
2012, p. 5). 

É perceptível queo ECA é uma legislação moderna que reúne uma 

diversidade de saberes em sua elaboração, buscando a adaptação das leis 

brasileiras à CF/88 e às normas internacionais, no que se refere ao trato junto aos 

jovens e adolescentes. No entanto o ECA ainda não atingiu a sua eficácia, pois 

carece de políticas públicas que o consolidem e façam gerar os seus efeitos no seio 

social. 

Diante da falta de políticas públicas que viabilizem a eficácia do ECA, a 

população clama por medidas que possam trazer a paz social, mesmo que essas 
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possam ceifar fases tão importantes do desenvolvimento humano, tal sejam a 

infância e a adolescência. 

Frente a essa realidade, ainda há aqueles que acreditam que tais políticas 

serão implantadas e que a população será beneficiada com os efeitos advindos do 

ECA e dos efeitos irradiadores nas demais instituições e situações ao qual estão 

imersos os jovens brasileiros. 
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3 UMA BREVE ANÁLISE DA CRIMINALIDADE  

 

Para começar o estudo em questão, cabe diferenciar o conceito de 

criminalidade e crime. Para tanto Fausto (1984) traz essa elucidação. 

[...] “criminalidade” se refere ao fenômeno social na sua dimensão 
mais ampla, permitindo o estabelecimento de padrões através da 
constatação de regularidades e cortes; “crime” diz respeito ao 
fenômeno na sua singularidade, cuja riqueza em certos casos, não 
se encerra em si mesma, como caso individual, mas abre caminho 
para muitas acepções. (FAUSTO, 1984, p.19). 

De Jesus (1985, p. 31) considera que o crime pode ser definido a partir das 

seguintes características: formalmente; materialmente; formal e material; e formal, 

material e sintomático. No entanto as duas primeiras maneiras de se definir a prática 

delituosa se sobressaem em relação às demais. Dessa maneira, o crime pode ser 

entendido formalmente como um fato típico e antijurídico, onde a culpabilidade seria 

pressuposto da pena. Já na sua forma material o crime seria “a violação de um bem 

penalmente protegido”. 

Palotti Junior (2002), abordando o conceito de crime, na sua forma analítica 

,explica que essa pode ser entendida de acordo com as teorias tripartida ou 

bipartida. Na primeira, o crime pode ser entendido como um fato típico, antijurídico e 

culpável, já pela visão bipartida, entende-se que o crime é um fato típico e 

antijurídico, para esses a culpabilidade não é elemento do crime, mas condição para 

imposição da pena. 

Cumpre lembrar que a doutrina brasileira majoritária adota a teoria tripartida, 

onde o crime analiticamente é visto como fato típico, antijurídico e culpável. No 

entanto, também se torna relevante saber que renomados penalistas pátrios como 

Fernando Capez e Damásio de Jesus defendem a teoria bipartida, ou seja, o crime 

sendo compreendido como fato típico e antijurídico. 

Seguindo a corrente majoritária da doutrina nacional, cabe explicar os 

elementos do crime, para que assim se possa melhor entender como pensam os 

legisladores, os aplicadores do direito e consequentemente em que direção caminha 

o Estado brasileiro na seara penal. 

Como fato típico, compreende-se à adequação do fato, praticado ao modelo 

previsto penalmente como crime; já a noção de antijuricidade pode ser 

compreendida como a relação contrária no que diz respeito ao fato praticado e o que 
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prevê o ordenamento jurídico. Por fim, a culpabilidade é o juízo de reprovação da 

ordem jurídica. 

Mais especificamente, pode-se dizer que o fato típico é formado por uma 

conduta humana de ação ou omissão, sendo essas na forma dolosa24 ou culposa25; 

por uma tipicidade formal (violação de um preceito jurídico) e material (real dano ao 

bem jurídico protegido);por um resultado (salvo nos crimes de mera conduta26); e um 

nexo causal27. 

Quanto à antijuricidade (ilicitude), a teoria do crime se preocupa em explicar 

os fatos que são previstos de forma típica, só que cometidos de forma acobertada 

por uma excludente de antijuricidade, a exemplo, pode-se observar as condutas 

previstas no art. 23 do Código Penal brasileiro28. 

No que se refere à culpabilidade, a teoria do crime explica os casos em que 

o indivíduo será considerado culpado pelo ato ilícito praticado, quando for 

imputável29, quando tiver potencial consciência da ilicitude30 e quando houver 

exigibilidade de conduta diversa31. 

Explicado o entendimento doutrinário do que seria o crime para o 

ordenamento jurídico brasileiro, cabe agora analisar o desenvolvimento do 

fenômeno do crime no Brasil. Para tanto, recorre-se a Pinheiro (1997) que 

tráazimportante contribuição acerca desse entendimento: 

[...] o crime violento e a delinquência também aumentaram na 
América Latina, particularmente nos anos 80 e 90. Os crimes contra 
a vida e a integridade física – homicídio, assalto, estupro – 
cresceram significativamente e também as taxas de homicídio devido 
ao aumento do número de mortes não natural. Em São Paulo, por 
exemplo, o índice de homicídio pulou de 41,6/100.000 habitantes em 
1988 para 50,2 em 1993. Os crimes contra a propriedade – roubo, 
furto e fraude – também estão em crescimento, o mesmo 

                                                           
24 “Dolo é a consciência da vontade ou a aceitação do risco de produzir o resultado” (art. 18, I, do CP). 
25 O tipo culposo é um tipo aberto, visto que, em regra, não há descrição da conduta, o legislador apenas a 
menciona, sem descrevê-la. Isso ocorre em razão de serem infinitas as situações e, caso o legislador 
enumerasse as condutas culposas, poderia o bem jurídico ficar sem proteção. Compara-se a conduta do agente, 
no caso concreto, com a conduta de uma pessoa de prudência mediana. Se a conduta do agente se afastar 
dessa prudência, haverá a culpa. Será feita uma valoração para verificar a existência da culpa (DE JESUS, 1985, 
p. 42). 
26 Os crimes de mera conduta satisfazem-se, para efeito de consumação, unicamente, com a realização do 
comportamento típico, independentemente da demonstração de perigo para determinada pessoa (DE JESUS, 
1985, p. 231). 
27 Nexo causal pode ser entendido como “o liame que une a conduta do agente ao resultado”. (PALOTTI 
JUNIOR, 2002, p. 35). 
28 Estado de necessidade legitima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. 
29 Imputabilidade é a capacidade de compreender o caráter criminoso do fato e de orientar-se de acordo com 
esse entendimento (DE JESUS, 1985, p. 56). 
30 Potencial consciência da ilicitude é identificar se o sujeito tinha ou não condições de saber que o fato praticado 
era errado, e se ele tinha possibilidade de evitar o erro (DE JESUS, 1985, p. 57). 
31 É a expectativa social de que o agente tenha outro comportamento e não aquele (DE JESUS, 1985, p. 57). 
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acontecendo com o crime organizado, em especial o tráfico de 
drogas e a lavagem de dinheiro. (PINHEIRO, 1997, p. 44). 

Para esse autor, o fenômeno da criminalidade vem crescendo não só no 

Brasil como também em toda a América Latina, fruto de uma falência democrática 

desses países, assim como da aplicação de práticas neoliberais que os fadam a 

uma miséria e, por consequência,gera um aumento da violência e da criminalidade. 

Por essa visão é possível perceber que o Brasil e os demais países latino-

americanos vêm, historicamente,construindo, sociedades baseadas na exclusão, 

negando às classes mais pobres, os principais direitos advindos da cidadania, 

construindo assim, um muro de desigualdades que separam a população rica da 

população pobre. E, como fenômeno social proporcional a essa desigualdade, 

constata-se, de forma absurdamente crescente, o aumento da criminalidade. 

Pode-se também atribuir o crescimento da criminalidade, no Brasil e nos 

demais países latino-americanos, à má distribuição de renda característica desses 

países. Essa má distribuição de renda faz aflorar, no seio da sociedade, a pobreza e 

o descaso para com as classes menos favorecidas economicamente, e essas 

terminam por se vincular a práticas ilícitas para garantir a sua sobrevivência e 

desenvolvimento social. Esse cenário de miséria e falência social desencadeia 

crises familiares, educacionais e desemprego dentre outros males, passando assim 

não a se configurar apenas como um cenário propício para a criminalidade, como 

também um realidade de violência urbana32. 

Para Zaluar (2007) a violência urbana,crescenteno Brasil, é fruto de uma 

transição mal feita do regime militar para o democrático, causando assim uma 

democratização inacabada que enfraquece os órgãos de segurança pública e, por 

consequência, elevam os índices de criminalidade. 

No Brasil, o poder e o alcance da criminalidade podem ser observados no 

trágico episódio que ocorreu em São Paulo, no período de 12 a 20 do mês de maio 

de 2006, onde foram registradas 439 mortes por armas de fogo, além de ondas de 

violência, paralisação das atividades rotineiras da população, 73 rebeliões em 

                                                           
32 A violência urbana, no Brasil, tem, dentre outras causas, o crescimento urbano desorganizado que não foi 
acompanhado pela infraestrutura estatal necessária (educação, saúde, moradia, lazer, segurança pública, 
emprego,etc), gerando assim um quadro de instabilidade propício à violência e à criminalidade, em especial, 
entre os jovens que se tornam, ao mesmo tempo, autores de condutas delituosas e vítimas das mesmas, ou 
seja, um ciclo triste e vicioso que quase sempre direciona os jovens, em conflito com a lei, à morte precoce ou ao 
segregamento imposto pelo cárcere. 
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presídios, dentre outros atos ilícitos que levaram a cidade ao caos durante esse 

período (ADORNO, 2007). 

Na época da ocorrência desse acontecimento na capital paulista, ficou 

evidente para população brasileirao forte esquema do crime organizado, não apenas 

em São Paulo, mas também em várias partes do país. No entanto algumas dúvidas 

ainda persistem, por que os criminosos voltaram para as suas celas?Por que eles 

não tomaram o poder do Estado Paulista? 

Diante dessas questões, a população brasileira se vê diante de uma 

afirmação feita no filme Tropa de Elite, em que o Capitão Nascimento afirma que os 

bandidos não tomam o poder para evitar a guerra, isto é, para eles é mais vantajoso 

fechar os acordos com o poder público e com os seus agentes, do que entrar no 

confronto armado, mesmo com possibilidades de vitória. 

A lógica é simples, o crime organizado está em posição de vantagem sobre 

o Estado e, cada dia, avança mais dentro das próprias instituições estatais, a 

exemplo da corrupção presente nas casas legislativas, no executivo, nos aparelhos 

de segurança pública dentre outros. Na verdade é o Estado que precisa recuperar 

os terrenos perdidos para as organizações criminosas e, consequentemente, dá 

outra possibilidade de vida para as comunidades dominadas pelas facções 

criminosas. 

Também é possível desenvolver outra linha de raciocínio temerária: como os 

políticos entram em favelas dominadas pelo tráfico para fazer lá as suas campanhas 

e ganhar os votos daqueles eleitores? Será que eles ganham uma trégua eleitoral? 

Negociam com facções criminosas? Ou mesmo são patrocinados por essas? Somos 

conscientes de que a resposta para tantos questionamentos não é fácil, tampouco é 

a intençãodesta pesquisa buscá-la, pois não é esse o foco deste estudo, porém, não 

se pode deixar de refletir sobre essas questões, uma vez que, contribuem, ainda 

que, indiretamente, para o fenômeno da criminalidade.  

O fato é que, conforme assevera Bill (2006), diante de um emaranhado de 

dúvidas o que se sabe é que a criminalidade, originária de procedimentos mal 

definidos e de políticas de governo desastrosas, para as classes menos favorecidas 

economicamente, desenvolve-se a passos largos, no Brasil, ao ponto de atingir 

crianças, adolescentes e jovens, assim como adultos e até idosos. 

Por fim, cabe destacar que esse avanço da criminalidade,no Brasil, tem de 

ser imediatamente enfrentado por todos os membros dessa sociedade, 



53 

 

desdegovernantes, líderes religiosos, integrantes do judiciário, agentes de 

segurança pública, escolas, universidades, enfim todas as Instituições sociais 

envolvidas nesse processo. O fato é que se todos continuarem omissos e passivos 

diante dessa problemática, encarando a criminalidade como sendo um fenômeno 

natural em que todas as nações estão submetidas, estar-se-á contribuindo para que 

a população brasileira se torne refém e serva dessa mesma criminalidade. 

 

3.1 DADOS SOBRE A CRIMINALIDADE DOS JOVENS 

 

Voltando-se ao eixo central desse estudo, cabe, nesse momento, analisar 

como vem se desenvolvendo a criminalidade em meio a a população de crianças, 

jovens e adolescentes. Essa investigação torna-se importante, uma vez que um 

correto diagnóstico dessa realidade deve ser utilizado pelas autoridades 

competentes para minimizar o desenvolvimento de práticas delituosas em meio a 

esse público. 

Sem maiores esforços, é percebível que as modificações sociais e 

estruturais pelas quais passa o mundo,causou um desequilíbrio nos pilares da 

sociedade. Nesse momento, não cabe tecer qualquer juízo de valor quanto a essas 

mudanças, o que se sabe é que a sociedade precisa se reequilibrar diante das 

novas realidades que lhe foram impostas, visando uma reestruturação dos seus 

alicerces. 

Junto ao turbilhão de mudanças sociais (comentadas nos capítulos 

anteriores) se instalou uma crise ética e moral que veio a coisificar o ser humano, 

corroborando com o desvalordo indivíduo,a ponto de se eliminar uma vida em troca 

de um objeto, ou por outro motivo fútil qualquer. 

Discutida em páginas anteriores, pudemos observar que o entrelaçamento 

da criminalidade em meio a sociedade, atingiu os jovens brasileiros, tornando-os 

atores ora ativos, ora passivos dessa triste realidade. Partindo dessas premissas 

surgem diversas indagações:  

a) O que provocou essa situação? 

b) Como frear esse avanço da criminalidade?  

c) Quais os reais números desse fenômeno? 

d) Reduzir a maioridade penal é a solução? 
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Numa tentativa de responder a primeira questão, sugere-se a reeleitura dos 

capítulos anteriores, que apresenta uma reflexão acerca da atual fragilidade da 

família, da sociedade e do Estado no trato com os jovens e da necessária adaptação 

às novas exigências. Por outro lado, reiteramos que se houver a continuidade desse 

atual modelo, não se deve esperar melhorias. 

Chesnais (1999) traz uma série de fatores sociais, econômicos e culturais 

que, no atual estágio, contribuem para o aumento da violência e consequentemente 

da criminalidade. Para ele, esses fatoresrepresentam o fracasso do Estado, que, em 

face da posição que ocupa, precisa se reerguer e aparelhar as suas principais 

instituições em busca de conter a atual desordem social ocasionada pela violência.  

Para Oliveira (1999), o avanço da criminalidade, em meio aos jovens, não é 

uma peculiaridade brasileira, ao contrário, trata-se de um fenômeno observado em 

todo o mundo, sendo que a solução apontada para essa problemática, pela maioria 

da população, encontra-se no encarceramento dos jovens envolvidos em delitos. 

Já foi dito, anteriormente, que o encarceramento por si só parece não ser a 

solução adequada para conter a criminalidade entre os jovens, uma vez que a falta 

de tratamento adequado dentro dessas instituições levam o jovem a um 

aprimoramento das práticas delituosas.  

Nesta perspectiva é preciso repensar todo o sistema carcerário brasileiro, 

em especial, aquele para o qual são destinados os jovens em conflito com a lei, pois 

a sensação é de que essa medida não tem cumprido o seu papel de exemplificar os 

demais jovens a não praticarem delitos, nem muito menos tem servido para inibir o 

retorno à criminalidade, auxiliando o jovem a refletir sobre suas condutas e assim, 

ressocializar-se. 

Outro fator, a se pensar, diz respeito à sensação real e virtual da violência e 

a que nos é passada cotidianamente pela mídia. A esse respeito, Adorno 

(1999),argumenta que a mídia tem papel preponderante na atual formação da 

imagem que a sociedade tem do adolescente em conflito com a lei: 

[...]As imagens veiculadas pela imprensa e pela mídia eletrônica, 
cada vez mais frequentes e cotidianas, pintam cenários dramáticos 
com cores muito fortes: a de jovens, alguns até no limiar entre a 
infância e a adolescência, audaciosos, violentos, dispostos a tudo e 
prontos para qualquer tipo de ação, inclusive matar gratuitamente . 
(ADORNO, 1999, p.1). 
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Seguindo esse entendimento, fica fácil de perceber que a criminalidade 

juvenil é uma forma de garantir a venda da notícia, pelo fortee catastrófico impacto 

que a sua repercussão causa na sociedade civil, pouco importando para esses 

órgãos a tamanha angústia e sofrimento que os seus espectadores sofrem com a 

veiculação de tais notícias, mas, apesar disso, não conseguem deixar de assistir, 

ouvir e ler reportagens que tratam acerca da problemática. 

Sobre a influência da mídia Chesnais (1999),recomenda a criação de um 

conselho superior audiovisual que possa fiscalizar melhor os meios de comunicação. 

No entanto é preciso lembrarque,considerando o quão influente é a mídia no Brasil e 

consequentemente na vida dos brasileiros, não é de se estranhar que tal medida 

seria recebida no país como censura ou a volta da ditadura. 

Na atualidade,parece claro que as práticas delituosas entre jovens é um 

fator crescente em todo o mundo, no entanto, no Brasil o problema não tem sido 

tratado com a devida importância e, o que é pior, há uma indústria do lucro em torno 

da prática corriqueira dos delitos que são cometidos por esses jovens. 

Inegavelmente muitos lucram com a violência e a criminalidade em meio aos 

jovens, os criminosos lucram aproveitando-se das lacunas deixadas pelo legislador e 

pelo Estado; a mídia lucra com reportagens sensacionalistas; as empresas de 

segurança privada lucram vendendo “o produto” segurança; os políticos exploram 

essa temática, de forma irresponsável, em épocas eleitorais; dentre outras classes 

que se aproveitam desse triste fenômeno social.  

Em busca de responder a segunda questão, qual seja: Como frear o avanço 

da criminalidade?Faz-se necessário discutir quais os mecanismos eficazes para 

combater essa prática. Nessa direção, é importante esclarecer que atualmente o 

principal método utilizado é o puro e simples encarceramento, já foi discutido 

anteriormente, sobre o queé pacífico, o entendimento de que por si só não surte os 

efeitos desejados. 

Chesnais (1999) na tentativa de encontrar soluções, com vistas a minimizar 

a questão da criminalidade, sugere uma reequiparação do Estado através das suas 

instituições e funções básicas, tais como: saúde, escola, segurança pública, 

distribuição justa de renda, ou seja, para conter a violência é preciso reagir ao 

quadro caótico no qual a sociedade brasileira está inserida. 

Cabe destacar que alguns poucos setores vêm discutindo a questão da 

violência e da criminalidade entre os jovens, discussão que atravessou inclusive, o 
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momento em que o texto da Carta Magna brasileira estava sendo elaborado. A 

Constituição de 88, em seu art. 227, prevê que três instituições são responsáveis 

pela criança, pelo adolescente e pelo jovem, são elas: a família, a sociedade e o 

Estado. Portanto se está tão notório o avanço da criminalidade entre esse público, 

só resta esperar que as instituições responsáveis assumam um posicionamento em 

face da problemática e possa promover um espaço de diálogo em que os diferentes 

canais possam fazer suas recomendações e contribuir com a solução do problema.   

Parece óbvio que aos jovens deve-se se oportunizar melhores condições de 

saúde, de educação, melhores expectativas. Para tanto é preciso promover 

paralelamente uma mudança no contexto familiar, sobretudo, na oferta de mais 

oportunidades sociais e tudo isso tem de vir alicerçado por políticas públicas que 

proporcionem o cumprimento das legislações vigentes e por consequência incidir 

diretamente na vida do jovem brasileiro. 

A terceira indagação busca saber qual é areal situação (em números) da 

violência entre os jovens brasileiros. Acerca dessa questão, Oliveira (1999), em 

estudo realizado no Rio de Janeiro (1994), observou que as principais modalidades 

de delitos,envolvendo os jovens daquela cidade, são: furto, roubo e em números 

bem menores, o tráfico de drogas e o homicídio. 

Observando-se que o furto e roubo são os crimes contra os quais aqueles 

adolescentes mais incidem, e que esses delitos são crimes contra o patrimônio, 

poderia se pensar, de forma superficial, que os meios de comunicação não estariam 

trazendo a verdade, pois esses meios mostram mortes cruéis e ocasionadas sem 

maiores razões ao telespectador. No entanto cabe observar, de uma forma mais 

aprofundada, que o Código Penal Brasileiro prevê o roubo seguido de morte 

(latrocínio) como crime contra o patrimônio (parágrafo 3º, do art. 157), logo, não há 

como negar que a violência realmente existe. Por outro lado, cabe perguntar: qual o 

principal equívoco da mídia no relato desses delitos? 

A mídia vem agindo de forma errada ao noticiar esses delitos de forma 

supervalorizada, parcial e irresponsável, causando um sentimento na sociedade de 

medo e insegurança, mas também de desesperança, que,contrariamente ao que 

pensam, não deve ser sanado só com o encarceramento dos jovens em conflito com 

a lei, ou com o enrijecimento das suas punições. 

Sobre o tema Gomes (2007) emite a seguinte crítica: 
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Casos chocantes e aberrantes como os que vêm ocorrendo nos 
últimos tempos não deveriam nunca conduzir a um perigoso e 
eletrizante clamor midiático e demagógico, que emocional ou 
desesperadamente propugna pela adoção de medidas radicais e 
emergenciais, como se fosse imprevisível e inesperada a violência 
juvenil. (GOMES, 2007, p.2). 

Na pesquisade Oliveira (1999), também se observa que a maioria dos jovens 

internos possui entre 16 (dezesseis) e 18 (dezoito) anos de idade; sendo a maioria 

deles alfabetizados. No entanto, o analfabetismo atingeum índice de 27,8% dos 

internos. Quanto à situação familiar detectou-se que poucos dos internos viviam com 

o pai e com a mãe no momento em que foram internados. 

Como não poderia ser diferente, esses dados causam certa preocupação 

social. Afinal, se esses jovens de 16 a 18 anos não forem reinseridos na sociedade 

completamente recuperados, qual será o destino deles? Por que jovens que 

passaram pelo processo de escolarização se envolveram com a prática de crimes? 

A escola falhou no seu papel de educar para a cidadania? E qual a importância da 

família para a construção do cidadão? 

São evidentes todas as respostas, afinal se não houver recuperação para 

esses jovens, tornar-se-ão criminosos nas ruas, ou no superlotado sistema 

carcerário brasileiro; a escola não é mais atrativa para o jovem, ou pior, estamos 

atribuindo à escolaum peso diferente de outras épocas; e, por fim, a família continua 

sendo o alicerce maior da sociedade de forma que a sua desestruturação representa 

a própria falência da sociedade e do Estado. 

Por último cabe debater a seguinte questão: Reduzir a maioridade penal é a 

solução? Ou seja,legalizar a redução da maioridade penal como solução para o 

avanço da criminalidade entre os jovens. Oportuno parece lembrar, que essa 

problemática apesar de já discutida em meio ao parlamento nacional, volta à tona no 

discurso eleitoral dos candidatos à presidência da República, durante a campanha 

eleitoral de 2014. 

Parece frágil o argumento de um candidato a chefe do poder executivo 

federal falar que vai reduzir a maioridade penal, pois seu poder de produção 

legislativa é muito resumido. No entanto, ao que tudo indica, aqueles candidatos que 

declararam serem a favor da redução da maioridade penal, pareciam estar muito 

mais preocupados com os votos que poderiam receber de amplas parcelas da 

sociedade que também são a favor da propalada redução do que das 
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consequências que essa medida pode vir a causar na vida desses jovens e de seus 

familiares.  

Estamos convencidos de que o problema da criminalidade em meio ao 

público jovem não sanará com aprovação legislativa sobre a redução da maioridade 

penal, o que,possível e proporcionalmente, ocorra é o assédio das facções 

criminosas aos adolescentes e jovens com idade abaixo da nova maioridade penal. 

Portanto o argumento a favor da redução da maioridade penal é simplista, falho e 

aproveitador. 

Gomes (2007), referindo-se ás medidas legislativas radicais que poderiam 

ser utilizadas pelo legislador pátrio, para sanar a criminalidade entre os jovens, emite 

o seguinte comentário:  

[...]Ninguém suporta o engano e a fraude que geraria mais uma 
alteração legislativa que sempre promete solução para todos os 
males decorrentes do estado de violência endêmica, mas que na 
verdade nunca resolve nada. (GOMES, 2007, p. 2). 

Segundo Bregalda (2007, p. 2), a violência e a criminalidade em meio aos 

jovens encontram as seguintes razões: 

A violência, dentre outros motivos, está ligada à pobreza, à miséria 
cultural e ao enfraquecimento do Estado Democrático de Direito. 
Sabe-se de antemão que a maioria dos internos de instituições que 
visam à reeducação de menores é habitante de regiões 
marginalizadas socialmente e de alta periculosidade criminosa. 
Regiões essas que ultrapassam os limites temporais da história. 

Mais racional parece ser a necessidade de traçar políticas públicas 

adequadas e incidentes sobre os jovens em conflito com a lei. Tal iniciativa estaria 

contribuindo para a consolidação das legislações vigentes e, dessa forma, a 

população poderia sentir os reais efeitos destes diplomas legais, caso contrário não 

parece plausível dizer que a pura redução da maioridade penal incidirá de forma 

relevante na diminuição dos delitos praticados por jovens. 

 

3.2 ANÁLISE ACERCA DA CRIMINALIDADE ENTRE OS JOVENS  

 

Neste momento deste estudo,serão apresentadas posições a favor e 

contrárias à redução da maioridade penal no Brasil. Para tal propósito, será feita 

uma subdivisão didática, de forma que, em um primeiro momento, serão 

apresentados argumentos a favor da maioridade penal. Logo em seguida, serão 
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apresentados argumentos contrários e, por fim, será feita uma discussão 

confrontando as duas posições. 

Inicialmente, recorre-se a Prado (2006) que aponta para a existência de 

duas correntes no que se refere à redução da maioridade penal no Brasil: 

Existem duas correntes a respeito da redução da maioridade penal 
no Brasil. De um lado alguns acreditam que não é a redução que nos 
levará a solução dos problemas que tem a sua origem em fatores 
sociais. E do outro lado, temos as opiniões que asseguram que com 
o enrijecimento das leis para menores, os problemas serão 
minimizados.(PRADO, 2006, p.1). 

Nesse momento do estudo, já é claro que o posicionamento do pesquisador 

não é condizente com uma simples mudança legislativa para sanar os problemas da 

violência e da criminalidade em meio aos jovens, pelo contrário, posiciona-se o 

pesquisador, acreditando que uma mudança legislativa sem um real 

aprofundamento das questões sociais que geram esse quadro, pode ocasionar um 

aumento da problemática debatida. 

Na verdade não só os nossos legisladores, mas toda a sociedade brasileira 

necessita mergulhar, de forma mais profunda, nas razões sociais que vêm gerar a 

delinquência entre os jovens. Tal aprofundamento deve ocasionar grandes reflexões, 

que venham fazer com que cada parcela da sociedade e, mais particularmente cada 

indivíduo, possa assumir o seu importante papel no combate à criminalidade em 

meio aos jovens. 

Sem dúvidas, a questão da criminalidade, entre os jovens, envolve 

diferentes posicionamentos,tanto contrários, como favoráveis. Porém o que não se 

pode perder de vista é a perspectiva de que quanto maior o debate e a reflexão 

acerca da problemática, mais elementos terão de encontrar uma solução que seja a 

mais adequada possível. Adequada no sentido de apresentar resultados positivos, 

sobretudo no que se refere à própria redução da criminalidade entre os jovens.  

Inicialmente debruçar-se-á sobre os argumentos que são a favor da redução 

da Maioridade Penal no Brasil e, em um segundo momento,serão apresentados 

aqueles que vão em direção contrária. 
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3.2.1Argumentos a favor da redução da maioridade pe nal no Brasil 

 

Prado (2006) resume como sendo os seguintes os argumentos dos que 

defendem a maioridade penal: 

Os que defendem a redução da maioridade penal acreditam que os 
adolescentes infratores cometem crimes porque não são 
suficientemente punidos. O Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) é considerado tolerante demais com a delinquência e, 
portanto, não cumpriria sua função de intimidar os jovens que 
pensam em transgredir a lei. Além disso, supõe-se que o número de 
crianças e adolescentes infratores estejam aumentando 
vertiginosamente, e que essa tendência só poderá ser revertida com 
a adoção de medidas repressivas. (PRADO, 2006, p. 1). 

Segundo a síntese exposta acima, a questão básica para os adeptos da 

redução da maioridade penal, no Brasil, são as leis, pois essas seriam fracas e 

frágeis causando a sensação da impunidade. 

Para Jorge (2002), o estágio social atual promoveu um desenvolvimento do 

jovem que não o permite mais ser considerado inimputável aos 18 (dezoito) anos: 

Nesse contexto, o menor entre 16 e 18 anos precisa ser encarado 
como pessoa capaz de entender as consequências de seus atos, 
vale dizer, deve se submeter às sanções de ordem penal. Como 
exposto, o jovem nessa faixa etária possui plena capacidade de 
discernimento. Sabe e consegue determinar-se de acordo com esse 
entendimento. (JORGE, 2002, p. 2). 

 

Para Jorge (2002), a maioridade penal não pode ser encarada como um 

fenômeno puramente biológico. Conforme seu entendimento, a evolução social deu 

ao jovem contemporâneo, de 16 (dezesseis) a 18 (dezoito) anos de idade, um 

discernimento que o permite fazer juízo coerente quanto à prática de atividades 

delituosas. 

Gotardo (2012) utiliza-sedo argumento acerca de que,se o jovem, entre 16 e 

18 anos de idade, tem o discernimento para votar, também poderia realizar juízo de 

valores e, com isso, reconhecer as consequências quanto aos atos delitivos: 

Reduzindo a maioridade penal de 18 para 16 anos, o direito à 
inimputabilidade, visto como garantia individual, não deixará de 
existir e eventual modificação encontrará inclusive,coerência com a 
responsabilidade política de poder exercer a capacidade eleitoral 
ativa (direito de eleger) a partir dos 16 anos. (GOTARDO, 2012, p. 3). 
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O primeiro argumento, defendido por Prado, coloca a responsabilidade da 

criminalidade em meio aos jovens em relação às “brandas” leis nacionais, já o 

segundo e o terceiro argumento, defendidos por Jorge (2002) e Gotardo (2012), 

atacam o sistema adotado no Brasil para estabelecer a maioridade penal, no caso, o 

aspecto biológico, pois, para esses autores, o jovem, aos 16 anos, já teria o 

discernimento dos seus possíveis atos delituosos. 

 

3.2.1Argumentos a contrários à redução da maioridad e penal no Brasil 

 

Para Gomes (2007), a maioridade penal aos 18 (dezoito) anos é uma 

tendência mundial: 

Com o advento da Convenção da ONU sobre os direitos da criança, 
que foi subscrita por mais de 180 países (incluindo o Brasil), não há 
dúvida que se transformou em consenso mundial a idade de 18 anos 
para a imputabilidade penal. Mas isso não pode ser interpretado, 
simplista e apressadamente, no sentido de que o menor não deva 
ser responsabilizado pelos seus atos infracionais. (GOMES, 2007, p. 
2). 

Pelo exposto, percebe-se que a redução da maioridade penal, no Brasil, 

caminharia em marcha contrária ao que preza o entendimento da maioria dos países 

do mundo. 

Segundo Prado (2006), o ordenamento jurídico brasileiro e 

consequentemente o legislador pátrio, precisa agir com cautela ao pensar na 

redução da maioridade penal, pois esse é um tema que se encontra vinculado às 

questões sociais e democráticas do país, podendo também ser extraído, do seu 

discurso, os pontos defendidos por aqueles que se posicionam de forma contrária a 

maioridade penal: 

[...]a corrente contrária à redução da idade penal, defende que deve 
se manter o sistema de internação atual, abolindo-se,a prescrição 
aos 21 anos, bem como se adotando o sistema proposto para efeito 
de acompanhamento do adolescente, no restante do período. Esse 
acompanhamento teria a finalidade de ressocializá-lo, livrá-lo do 
cárcere, dar educação formal, iniciação esportiva e artística, 
formação profissional e colocação no mercado de trabalho. Sendo de 
caráter compulsório e irrenunciável, tanto para o poder público 
quanto para o adolescente, tal medida minimizaria a oportunidade de 
voltar à delinquência. (PRADO, 2006, p. 2). 
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Pelas palavras de Prado (2006), é possível perceber que há uma 

necessidade de se fazer o sistema de internação de menores, em conflito com a lei, 

funcionar de forma eficaz, pois, atualmente, ele reproduz quase que fielmente o 

cárcere dos adultos condenados por delitos. 

Para Bregalda (2007) a redução da maioridade penal pura e simples não 

atenderá os anseios sociais, senão veja: 

A redução da maioridade não é a resposta adequada para a onda de 
violênciacrescente que assola os grandes centros nacionais. A 
ineficácia da solução apresentada pode ser visualizada por meio do 
estudo de algumas legislações alienígenas, cuja maioridade varia de 
acordo com os valores sociais adotados.(BREGALDA, 2007, p. 1). 

Para Gomes (2007),o ECA necessita de alterações para que possa englobar 

casos não previstos nessa lei, no entanto o autor ressalta que só a mudança 

legislativa não surtirá os efeitos desejados pela sociedade: 

Faltam investimentos e decisões políticas e sociais que possam 
proporcionar ao jovem, pautas de valores aceitáveis. Resta sempre 
saber até quando estamos dispostos a pagar com nossa vida a 
negligência de toda sociedade brasileira com o problema do “menor”. 
(GOMES, 2008, p. 4). 

Levando em conta tais posicionamentos, observa-se que a simples mudança 

do texto legislativo não surtirá efeito na criminalidade que circunda o contexto em 

que os jovens brasileiros estão inseridos, de forma que serão necessárias mudanças 

no papel do Estado em relação ao posicionamento social e político que, 

historicamente, tem adotado. Tais mudanças devem ser capazes de interferir no 

campo das legislações vigentes, no sentido de que estas sejam efetiva e 

eficazmente cumpridas. 

 

3.2.3Discussão dos argumentos contra e a favor da r edução da maioridade 

penal 

 

Para iniciar o debate sobre os itens elencados acima, cabe inicialmente 

apresentar um posicionamento sobre a temática da redução da maioridade penal no 

Brasil. Para tanto se buscou o apoio de Bregalda (2007) que assim se expressa: 

Os defensores da tese em questão apresentam fundamentos que, 
por mais que acalentem a animosidade social com discursos 
politicamente corretos, se apresentam ineficazes. Não se pode partir 
da análise da consequência antes de passar pela gênese do 
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problema. Deve-se apresentar uma solução para a origem da 
questão e, posteriormente, criar soluções para os atos subsequentes. 
(BREGALDA, 2007, p. 1): 
 

Pelo entendimento de Bregalda (2007), percebe-se que a redução da 

maioridade penal é apoiada por grande parcela da sociedade que se vê insegura e 

desamparada diante do avanço da criminalidade entre os jovens, de forma que o 

fato de afastar ou isolar esses jovens poderia teoricamente minimizar essa violência. 

Surge então uma importante questão: o que fazer, quando a incidência 

criminal, observada hoje, nos jovens com idade inferior a 18 (dezoito) anos, transitar 

para os menores de 16 (dezesseis) anos? 

Parece óbvio que uma mudança legislativa, levaria a uma alteração no 

contexto da criminalidadee das organizações criminosas as quais passarão a 

assediar aqueles jovens que não foram contemplados com a redução da maioridade 

penal, ou seja, os abaixo de 16 anos. Dessa forma,não é difícil supor que, 

sucessivamente esse assédio iria se repetir cada vez que a redução da maioridade 

penal fosse rebaixada, de modo que, se migrasse para 9 (nove) anos de idade 

assim também caminharia o assédio dos criminosos. 

Dessa forma, não parece coerente mexer exclusivamente na idade penal, 

mas tambémnas políticas estatais, destinadas aos jovens e a quebra dos vínculos 

que o aproximam das atividades delituosas. É preciso que aja uma melhor 

distribuição de renda, um melhor acesso à saúde, à educação. Um investimento em 

segurança pública de forma a combater a criminalidade nas áreas mais carentes, só 

assim o jovem pode vir a enxergar caminhos mais propícios ao desenvolvimento 

social.  

Segundo Bregalda (2007), as instituições sociais precisam ser fortalecidas e 

as normas constitucionais programáticas alcançadas, para gerar um mínimo 

existencial que possibilite as classes menos favorecidas, melhores condições de 

vida, para que assim, a criminalidade advinda dos jovens seja atenuada: 

A diminuição da violência na sociedade não ocorrerá com a simples 
redução da maioridade penal. É necessário que haja o fortalecimento 
de instituições fundamentais à implementação do mínimo existencial 
garantido constitucionalmente ao cidadão. A Constituição Federal 
(CF) de 1988 confere ao Estado, por intermédio de normas 
programáticas, o dever de implementar direitos por ela estabelecidos, 
materializando-se por meio de atos de gestão administrativa e 
elaboração de normas infraconstitucionais como meio regulador de 
seu exercício. (BREGALDA, 2007, p. 1). 
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Pensar, dessa forma, requer propor mudanças estruturais que possibilitem o 

cumprimento dos diplomas legais vigentes; é também, pensar em políticas públicas 

que possibilitem a atuação das normas legais no campo fático, possibilitando assim, 

os reais anseios pensados pelo legislador ao elaborar o ECA e ao constituinte 

originário, quando elaborou a CF/88, ou seja, é colocar em execução, os projetos, 

programas e iniciativas exitosas no cuidado e atenção com as crianças, jovens e 

adolescentes. 

Ao analisarmos os argumentos contrários e a favor da redução da 

maioridade penal, somos levados a declarar que seguimos a corrente daqueles que 

se posicionam contrariamente à redução. No entanto, não engrossamos o coro de 

forma pura e simples, ou seja, ser contrário só por ser, mas sim, por acharmos que o 

Estado está em débito com a sociedade, e as leis já existentes podem promover 

ações favoráveis se amparadas por políticas públicas bem elaboradas que as deem 

subsídios para a sua execução. 

Dessa forma, não se pode negar muitos dos argumentos levantados pelos 

defensores da maioridade penal aos 16 (dezesseis) anos de idade. De igual modo 

reconhece-se um aumento significativo da violência em meio aos jovens, só que a 

atribui-se isto à ausência de políticas públicas, à disparidade social existente no 

Brasil, dentre outros fatores já expostos anteriormente. 

Existe o reconhecimento de que a maioria da população brasileira almeja a 

redução da maioridade penal, no entanto, entende-seque esse posicionamento 

reflete mais uma vez, a ausência do Estado, que produz leis que jamais chegam a 

ser aplicadas concretamente no mundo fático, causando um aumento 

desproporcional da violência em meio aos jovens e uma sensação de medo e 

angústia em toda a população. 

É possível também dizer que o jovem contemporâneo vive uma realidade 

bem distinta do jovem de outras épocas, porém, não parece correto dizer que um 

jovem aos 16 anos tenha todo o discernimento de um adulto. 

De fato é possível tecer críticas ao sistema biológico, através do qual é 

atribuída a maioridade penal de um indivíduo, como também é possível observar 

pontos interessantes no sistema de discernimento, contudo, ainda assim, torna-se 

difícil afirmar que o indivíduo, aos dezesseis anos de idade, atingiu completamente 

seu desenvolvimento. 
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Quanto ao voto aos 16 anos de idade, realmente nãoparece ser correto 

atribuir tal responsabilidade a alguém tão jovem, de forma que se observa esse 

direito por um viés político e aproveitador, próprio dos políticos brasileiros. Dessa 

forma, não concorda o pesquisadornem com o voto aos 16 anos de idade, tampouco 

com a redução da maioridade penal. 
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4 CONCLUSÕES 

 

4.1 AS POLÍTICAS PÚBLICAS E OS PROGRAMAS VOLTADOS PARA OS 

JOVENS: O PAPEL DO ESTADO  

 

Para iniciar o tema em questão, cabe justificar a importância das políticas 

públicas e versando sobre esse assunto Luz (2006, p. 1) traz importante 

constatação, para que os conflitos provenientes da vida em sociedade, possam ser 

gerenciados de forma a zelar pela boa convivência e paz em meio à sociedade: 

“para que a sociedade possa sobreviver e progredir, o conflito deve ser mantido 

dentro de limites administráveis. Para isto, existem apenas dois meios: a coerção 

pura e simples e a política”. 

O problema apresentado, no uso da coerção, reside no fato de que, quanto 

mais se utiliza esse meio, menor se torna o seu impacto social e maior o 

aparelhamento para manter o seu custo para o Estado. A política, por sua vez, inclui 

a coerção, mas não se limita só a ela e evita o seu uso exacerbado (LUZ, 2006). 

Cabe então questionar o que seria a política? Para boa parte da população 

brasileira certamente esse tema gera repúdio e, portanto, é mal visto, lembrando 

sempre políticos que exercem essa atividade de forma profissional e que, 

costumeiramente, mentem e enganam o povo. 

No entanto essa má impressão não traduz nem o conceito nem a função da 

política no seio da sociedade. Segundo o pensamento de Luz (2006, p. 1) “a política 

consiste no conjunto de procedimentos formais e informais que expressam relações 

de poder e que se destinam à resolução pacífica dos conflitos quanto a bens 

públicos”. 

Por essa visão, a política seria um ato corriqueiro e necessário da vida 

humana, onde viver sem ela seria viver individualmente nos tempos da autotutela e, 

de forma coletiva, em um Estado de exceção, baseado puramente na coerção. 

Segundo Chrispino (2005), as políticas públicas são conceituadas: 

[...]o conceito de política pública é polissêmico, e como tal, está 
sujeito a sofrer influência de valores e ideologias que caracterizam o 
grupo que exerce o poder e detém a possibilidade de fazer ou deixar 
de fazer ações, implementar ou descontinuar projetos [...]. 
(CHRISPINO, 2005, p. 1). 
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Nesse ponto, começa-se o debate acerca das políticas públicas que estão 

sendo utilizadas no trato e tutela do jovem, em sua vida cotidiana, como também 

daqueles que se encontram em conflito com a lei. Partindo-se dos conceitos 

estudados acima, é possível levantar a seguinte questão: o Estado brasileiro tem 

políticas públicas voltadas para os jovens? A simples redução da maioridade penal 

implicaria na pura coerção? 

O primeiro questionamento já foi debatido em itens anteriores, no qual se 

mostrou que o Estado brasileiro tem e já teve boas políticas destinadas aos jovens, 

no entanto o que falta é a continuidade de boas políticas desenvolvidas em governos 

passados e aplicabilidade das políticas atuais, sem o fim eleitoreiro, isso não 

significa dizer que não há necessidade de novas políticas, pois a realidade social é 

dinâmica e requer medidas e políticas de acordo com a atualidade. 

Quanto ao segundo questionamento, também já debatido em itens 

anteriores, a simples redução da maioridade penal, sem a reflexão necessária sobre 

a origem da criminalidade entre os jovens é mais tendente a piorar o quadro caótico 

em que se vive do que sanar os atuais problemas vivenciados.  

Cruz (2005, p. 6) localiza,no ECA, uma série de lacunas: 

O estatuto limita-se a afirmar direitos e a atribuir responsabilidades, 
distribuídas entre a família, a sociedade e o Estado. Portanto, não 
entra na lógica do possível, apenas enfatiza os direitos da criança 
como prioridade absoluta. 

Para Farjado (apud CRUZ, 2002), o problema das lacunas existentes,no 

ECA, são decorrentes da doutrina da proteção integral adotada por esse diploma 

normativo: 

A doutrina de proteção integral é clara em relação a seu destinatário 
- a criança e o adolescente -, mas não em relação ao seu método 
nem aos objetivos - como e por que agir. Pode-se apontar a 
ambiguidade do estatuto visto que, ao mesmo tempo em que 
conceitua a criança e o adolescente como sujeitos de direito, o que 
pressupõe uma ênfase na autonomia, também se apoia em um 
enfoque intervencionista, tutelar. (FARJADO apud CRUZ, 2002, p. 7). 

Partindo-se desse pensamento, levanta-se o seguinte questionamento: 

Como suprir as lacunas e concretizar o ECA? A resposta e, consequentemente, a 

alternativa mais evidente pode ser encontrada nos principais mecanismos de 

efetivação do ECA, isto é, as políticas públicas, pois estas têm o poder de direcionar 

o Estado em busca da concretização dos seus objetivos. 
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Resta então saber se os cuidados e a atenção com os jovens representa um 

dos objetivos do Estado brasileiro. Ora, a resposta a esse questionamento não exige 

tanto esforço. É evidente que o Estado brasileiro tem como um dos seus objetivos o 

trato e o cuidado para com o os jovens. Esse posicionamento é deduzido do modelo 

de Estado adotado no Brasil, e do tipo de democracia praticada no país, democracia 

semidireta. 

O Estado Democrático de Direito sugere que o Estado crie políticas voltadas 

à efetivação da Constituição e das leis que o seu parlamento deu origem, uma vez 

que essa produção legislativa, teoricamente, tem o aval do povo. 

Nesteestudo, foi possível observar que o Estado assume o compromisso de 

efetivar não apenas o ECA, mas também, a CF/88, tornando assim esses diplomas 

mais eficazes no seio da sociedade. Nesse ponto,parece claro que o alvoroço social 

em torno de um desejo pela famigerada redução da maioridade penal, no Brasil,fica 

em posição secundária, quando se leva em conta a não existência das políticas 

públicas que poderiam tornar mais eficazes às legislações existentes. 

Pergunta-se então: e quais são as políticas direcionadas para os jovens? É 

inegável que existem políticas públicas nessa direção, a exemplo do programa bolsa 

família, dos cursos técnicos federais, dos programas de cidadania e 

profissionalização como é o caso do PROJOVEM, da ampliação das vagas nas 

universidades, do incentivo ao primeiro emprego, dentre outras.  

A questão agora em debate é saber por que estes programas não geram 

efeitos reais na incidência da criminalidade entre os jovens. Em relação a essa 

questão podem-se levantar duas bandeiras. A primeira referente ao verdadeiro 

objetivo desses programas e a segunda a desvinculação da família e da sociedade 

na questão delitiva dos jovens. 

Quanto à primeira, parece claro para boa parte da população que essas 

políticas estatais têm maior objetivo eleitoral do que social e por isso não rendem os 

efeitos práticos na violência em meio ao público jovem. Não adianta dá dinheiro só 

por dá, não adianta incentivar o emprego do menor aprendiz se não haverá vagas 

para ele no mercado de trabalho,quando se tornar adulto, não adianta capacitar 

demasiadamente para não se encontrar emprego. É preciso se pensar, de forma 

mais séria, nesses projetos que são bons, mas carecem de objetivos mais incidentes 

socialmente e de continuidade, para que o menos favorecido socialmente possa um 
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dia caminhar com suas próprias pernas e sem precisar depender de nenhum 

governo. 

No que diz respeito à segunda é preciso se reconhecer que a família e a 

sociedade brasileira parecem não entender a importância que ocupam no trato com 

o jovem, ao ponto de, praticamente, deixá-lo só por conta ou sob a tutela de um 

Estado praticamente falido, do ponto de vista social. Não se observa um bom uso 

dos programas existentes, uma preocupação com a natalidade, com a absolvição do 

jovem em todas as áreas da sociedade, uma maior cobrança por ações estatais que 

realmente supram as lacunas necessárias. 

Quanto a esse segundo item,cabe esclarecer que, nesse estudo, não se 

pretendeu entrar na seara do que levou a população brasileira a essa desvinculação, 

e sim a necessidade de se reagir, de cobrar do Estado, mas também de se enxergar 

como ente parceiro do Estado, capaz de contribuir para o bem comum. 

No que tange aos jovens em conflito com a lei cabe destacar que não tem se 

observado grande avanço, pois, na maioria das vezes, tem se preocupado apenas 

com o encarceramento desses, ou seja, só a coerção pura e simplesmente; quando 

na verdade, sabe-se que esta saída não resolve o problema, apenas o retarda, para 

explodir de forma mais violenta,em um futuro bem próximo. 

De uma forma geral, observa-se que o Estado tem sido falho no trato e na 

tutela dos jovens, no entanto, também não se pode deixar de se destacar a omissão 

da família e da sociedade brasileira no desempenho de suas funções primordiais 

que muito contribuiria para atenuar esse avanço desproporcional da criminalidade 

entre os jovens. 

 

4.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dessa forma ao concluir esse estudo se é levado a afirmar que a redução da 

maioridade penal é um tema muito polêmico, não só no Brasil, mas em todo o 

mundo, vez que o mesmo carrega o peso de direcionar, através de políticas 

públicas, programas e projetos, além de uma série de leis, o futuro de uma nação, 

afinal o país que não cuida das suas crianças, adolescentes e jovens não pode ter a 

pretensão de um futuro promissor. 

No entanto, para um melhor trato das crianças jovens e adolescentes é 

necessário enfrentar a crise familiar, social e consequentemente a crise do Estado, 
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visando traçar metas para a recuperação dos jovens que se encontram em conflito 

com a lei e proteger aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. 

O primeiro e mais importante passo na direção do combate contra a 

criminalidade, em meio aos jovens, é admitir que se vivencia uma crise de valores 

sem precedentes, mas que precisa ser enfrentada de forma séria e eficiente, sem 

atropelos ou medidas desproporcionais. O cidadão precisa entender o que ele 

realmente deseja, uma simples lei que reduza a maioridade penal ou políticas, leis e 

comportamentos que combatam diretamente a criminalidade junto aos jovens? 

Pela primeira opção percebe-se a falência de um Estado que legisla, mas 

não consegue concretizar os seus diplomas normativos, um povo e um Estado que 

imaginam que uma simples mudança legislativa resolverá um problema causado por 

uma série de fatores. 

Já, por intermédio da segunda opção, percebe-se o avanço da forma de 

pensar do povo e do Estado, que observam que os diplomas normativos devem ser 

amparados pelas políticas públicas, pela sociedade e pela família, para que assim 

se possa combater, de forma efetiva e eficiente, o triste fenômeno do avanço da 

criminalidade entre os nossos jovens. 

Dessa forma, defende-se que, para um real e eficaz combate à 

criminalidade, advinda dos jovens, não se necessita de uma famigerada redução da 

maioridade penal, e sim de políticas públicas e a implementação de algumas 

mudanças no âmbito social, educacional, da saúde, familiar e profissionalque 

venham fortalecer os diplomas normativos já existentes neste País. 

Diante das discussões apresentadas, nesse estudo, fica-se convencido de 

que não se esgotou a discussão acerca da temática, dado a sua própria 

complexidade, ao contrário, lança-se apenas algumas luzes no sentido de ampliar o 

leque de discussões de futuros trabalhos, fortalecendo ainda mais o estudo do tema. 
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