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RESUMO

A pesquisa tem por escopo fomentar a reflexão acerca das eventuais e possíveis consequências da tão aclamada redução da maioridade penal 
como promessa de solução dos problemas concernentes à criminalidade e à violência no País. Tal conjuntura, que alimenta o medo e a 
insegurança da sociedade, acabou por direcionar, ainda que não exclusivamente, o sentimento de revolta da sociedade à cláusula da 
inimputabilidade de crianças e adolescentes, garantida em sede constitucional, que cometem atos análogos às infrações penais, e não são 
alcançados pela legislação penal regular de forma "proporcional" aos seus atos. Há muito a ser sopesado e ponderado: É legítima a utilização, por 
parte do Estado, do medo, numa revisitação ao movimento “Lei e Ordem”, como justificativa para o recrudescimento da repressão penal? Até 
que ponto a mídia é capaz de influenciar, em caráter positivo ou negativo, a discussão ora posta? Quanto corresponde, de fato, a parcela afetada 
pela redução da maioridade penal e quem a compõe? A implantação de um novo sistema carcerário é viável? É constitucional, sob o prisma 
material, a reforma do Texto Magno? Torna-se necessário, portanto, analisar a proposta legislativa sob a ótica de uma interpretação sistemática e 
teleológica da Constituição Federal, do microssistema jurídico de proteção e de promoção de direitos das crianças e dos adolescentes e do 
sistema internacional de direitos humanos. Para tanto, a fim de promover um debate acerca da viabilidade, formal e material, da PEC 171/1993, 
que constitui reflexo do movimento de expansão do Direito Penal no Brasil, serão colacionados dados estatísticos e informativos acerca do 
sistema penitenciário brasileiro e do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), a fim de verificar a plausibilidade da modificação 
constitucional que se pretende. Ademais, serão trazidos apontamentos, com lastro no direito comparado, sobre o tratamento dispensado ao 
menor infrator, sobretudo os limites etários previstos para a inimputabilidade penal e, ainda, um estudo sobre a efetividade da ampliação do 
espectro de incidência do Direito Penal como mecanismo de prevenção à prática de delitos. Para o desenvolvimento do trabalho, utilizou-se a 
revisão bibliográfica – textos doutrinários, artigos científicos, periódicos e legislação vigente – voltada à explicação do problema por meio de 
pesquisas descritiva e explicativa. A primeira modalidade destinada à fundamentação do problema e a segunda à análise e comprovação das 
hipóteses que circundam a tratativa do problema. Nesse sentido, percebe-se que a PEC 171/1993, que versa sobre a redução da maioridade 
penal, propugnando a alteração do artigo 228 da Constituição Federal de 1988 – já aprovada na Câmara dos Deputados e em discussão no Senado 
Federal (PEC 33/2012) – vem acentuando controvérsias e gerando debates acalorados, na medida em que, além de promulgar uma virada no 
sistema jurídico-constitucional dedicado às crianças e aos adolescentes, exigirá vultosos investimentos do Estado no já precário sistema 
penitenciário brasileiro, que conta com aproximadamente 600.000 mil detentos, a partir de um possível recrudescimento legislativo em face do 
adolescente infrator maior de 16 anos, como resposta estatal à redução da violência. A adoção do aparato normativo penal como prima ratio, em 
contraposição à implementação de políticas públicas efetivas que concretizem o rol de direitos fundamentais, representa o surgimento de um 
nítido Estado policial, ideia que não se compatibiliza com o Estado democrático de Direito e corresponde a uma simbólica e ilusória resposta às 
verdadeiras e necessárias demandas sociais, além de vulnerar o “microssistema jurídico dos direitos das minorias”, indo de encontro ao espírito 
que anima o leque de proteção e promoção de direitos e garantias do menor.
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