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RESUMO

Atualmente a maioridade penal em nosso país é fixada aos dezoitos anos de idade, com isso, uma pessoa que não possua 18 anos completos não 
comete crime, mas sim infração penal. Mesmo que o ato culmine em homicídio, o infrator ao invés de estar sujeito a pena prevista no artigo 121 
do Código Penal Brasileiro (CP), que prevê pena de reclusão com duração de 6 (seis) a 20 (vinte) anos, estará sujeito tão somente as medidas 
socioeducativas, estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente - (ECA), Lei 8.069/90, que variam entre 6 (seis) medidas diferentes, sendo 
que a medida socioeducativa “mais severa” prevê a privação da liberdade por no máximo 3 (três) anos. Em razão disto, a violência, praticada por 
menores infratores, se perpetua em nosso país, e com a aprovação pela câmara dos deputados, em 19/08/2015, da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 171/1993 (reduz a maioridade para 16 anos em caso de crime hediondo, homicídio doloso e lesão com morte), que encontra-se 
em fase de votação no Senado Federal, uma vez que já foi aprovada na Câmara dos Deputados. Contudo, não cessaram as discussões sobre o 
tema, em que o principal teor é a constitucionalidade de tal emenda, por isso torna-se imprescindível analisar os argumentos jurídicos que giram 
em torno dessa temática. Tendo em vista que, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, a imputabilidade penal se dá aos dezoito anos, 
onde adota-se para aferição desta, o critério biológico, em que é levada em conta somente a idade do indivíduo, independente da capacidade 
psicológica deste. Desta forma, a redução da maioridade penal é um objeto de debate atual. Isso porque, hoje é comum que determinado delito 
bárbaro tenha sido praticado por um menor e estes menores são com frequência levados ao mundo do crime pelo simples fato de não sofrer 
imputação penal, como acontece com os adultos. Com isso, surge a seguinte questão: A redução da maioridade penal é uma medida
constitucional? O objetivo deste trabalho é entender se a diminuição da maioridade penal no Brasil é uma medida constitucional, através de uma 
pesquisa e comparações dos diferentes argumentos de doutrinadores nacionais. A principal metodologia empregada será bibliográfica, com 
aferição da teoria, decisões legislativas e o direito comparado. A discussão deste problema mostra-se de grande importância para toda sociedade, 
uma vez que terá como objeto de estudo a verificação se a redução da maioridade penal é ou não permitida pela Constituição Federal.  Diante 
dos recentes acontecimentos de criminalidade e violência, que vem tomando conta do cotidiano da sociedade brasileira, e com a participação de 
menores em crimes significativos, tem-se discutido a relevância de diminuir a maioridade penal, todavia, a discussão não é pacífica na doutrina e 
muito menos no legislativo.  Em virtude do que foi mencionado é imprescindível, que todos se conscientizem de que a constitucionalidade da 
alteração do art. 228 CF/88, para diminuir a maioridade penal não é apenas uma questão de necessidade da sociedade, mas análise, se a mesma 
se encontra protegida por cláusula pétrea ou não. Embora de suma importância esta análise, é necessário entender que o sistema penitenciário 
brasileiro se encontra extremamente defasado e com isso, a mera diminuição da maioridade poderia tornar-se um problema, ao invés de uma 
solução.   Não obstante, não adianta promover a construção e melhoria de presídios, sem que haja o combate aos fatores geradores da 
criminalidade como a educação, drogas e a desestruturação familiar. Logo, deve-se concluir que uma profunda reanálise na ordem política social 
e penitenciária são os primeiros passos, para que se possa futuramente voltar à discussão da diminuição da maioridade penal, assim como as 
formas com as quais as penalidades serão aplicadas aos menores.
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