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RESUMO 

 

A produção deste estudo é de crucial importância, pois pretenderá analisar a importância da 

participação do Estado no desenvolvimento dos menores dentro e fora de prisões com o 

intuito de propiciar uma boa conduta de convivência entre infrator e sociedade. O objetivo é 

de analisar, a violência, o cárcere, a atuação do menor, a redução da maioridade penal e sua 

legalidade. Verificando quais possibilidades para a melhor adequação e incentivo na 

efetividade de políticas públicas para se evitar o recolhimento do menor. Este estudo servirá 

como instrumento na busca de uma saída inversa a redução da maioridade penal, por ser um 

processo que envolve operações complexas que interferem tanto na lei como em uma série de 

aspectos nem sempre bem compreendidos socialmente, uma vez que lidamos com os conflitos 

de interesses entre cidadão, sociedade e Estado. 

 

Palavras chave: Menor. Violência. Legalidade. 
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ABSTRACT 

 

The production of this study is crucial because pretend to analyze the importance of state 

involvement in the development of children in and out of prisons in order to provide a good 

conduct of coexistence between offender and society. The goal is to analyze, violence, prison, 

the performance of smaller, reduction of criminal responsibility and its legality. Checking 

which possibilities for better fitness and encouragement in the effectiveness of public policies 

to avoid recalling smaller. This study Will serve as a tool in search of an inverse output 

reduction of legal age, being a process that involves complex operations that interfere both in 

Law in a number of aspects not always well understood socially, since we deal with conflicts 

of interests of citizens, society and state. 

 

Keywords: Less. Violence. Legality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A proposta em análise na presente monografia é examinar através de pesquisa na 

doutrina, internet e jurisprudências conceitos e posicionamentos acerca da redução da 

maioridade penal e violência. A questão ora elencada não goza de pacificação no meio social 

e doutrinário, conforme será exposto oportunamente.  

O mundo globalizado convive com uma violência incontrolável, que gera 

consequências sociais, políticas e econômicas, em vários setores da sociedade. A violência 

perpassa indistintamente por menor, adulto, ancião, homens, mulheres, vítimas e agressores, 

bem como pelo Estado, pela sociedade e pela família. 

Atualmente, com a externalização do fenômeno violência, a crescente 

criminalidade, o poder público e a sociedade civil organizada, estão saindo do estado de 

inércia para buscar alternativas para sua prevenção e controle. Mesmo com tanta insatisfação 

da sociedade, não se deve generalizar tal fenômeno, acreditar que o agente causador da 

violência, seja único e exclusivamente, o menor infrator, pois são várias as possibilidades para 

o crescimento da violência. 

A redução da maioridade penal é apontada como alternativa de controle e 

prevenção da violência, do ponto de vista político, no entanto, poderá ser simplesmente um 

paliativo contrário as garantias constitucionais. Não se deve olhar a redução da imputabilidade 

penal, apenas por aspectos políticos e jurídicos, como medida efetiva para sanar a crescente 

violência do mundo globalizado. Não se pode desnudar a alma dos menores com soluções 

paliativas e agressivas a sua dignidade. 

A Constituição Federal do Brasil, diz, em seu artigo primeiro, que o Estado 

Democrático de Direito tem como fundamento o princípio da dignidade da pessoa humana, e 

mais adiante, no artigo terceiro, que o objetivo é promover o bem de todos indistintamente. 

Diante de tamanha garantia, será coerente martirizar adolescentes por falta de 

compromisso do poder público para com seus cidadãos? A política criminal do Estado 

Democrático de Direito brasileiro pauta-se em uma persecução penal constitucional, onde o 

direito penal recorre ao constitucional para melhor atender as demandas dos infratores, seja 

ele imputável ou inimputável.  

A constituição cidadã delimitou uma separação criteriosa atinente à 

responsabilização de adultos e adolescentes. O maior imputável deve ser obediente às regras 

da legislação penal e processual penal do direito pátrio, bem como legislações específicas. O 
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menor inimputável será responsabilizado por legislação especial, Estatuto da Criança e do 

Adolescente.  

Sabe-se que o próprio sistema de justiça criminal vem se constitucionalizando, 

respeitando direitos e princípios, ponderando suas decisões, ratificando que o direito de vida e 

liberdade sobrepõe ao poder de privação patrocinado pelo Estado Democrático de Direito. O 

entendimento doutrinário é pacífico no sentido de que a prisão é exceção e liberdade é regra, a 

prisão é última ratio. 

O cárcere que deveria ser um local digno para se cumprir pena, não atende suas 

finalidades, de ressocializar. O sistema carcerário vem passando por um processo de 

desestruturação e falência. Ressocializar é uma transformação no mundo psicológico das 

pessoas encarceradas com o intuito de mudar sua compreensão, olhar de maneira clínica seu 

papel no meio social, tendo como objetivo a humanização, o respeito às regras de conduta 

para uma convivência humanística e harmônica com o próximo. As autoridades encarregadas 

da aplicação da lei penal estão de mãos atadas, não disponibilizam dos meios necessários para 

garantir ao transgressor o cumprimento de uma pena digna. 

Na presente pesquisa busca-se evidenciar que nos tempos atuais e com a 

desestruturação do sistema carcerário, que não cumpre sua finalidade, reduzir a menoridade 

penal, além de atentar contra as garantias constitucionais, o princípio da dignidade humana, os 

cárceres seriam impactados, bem como um retrocesso na política criminal constitucional em 

processo de construção. É importante frisar que a medida ora analisada, se efetivada, alargará 

o quantitativo de pessoas encarceradas, bem como os recursos financeiros disponibilizados 

para mantê-los segregados.  

A ausência estatal, a omissão no cumprimento de políticas públicas e social, não 

será possibilidade de origem da violência? As hipóteses discutíveis nesta pesquisa são no 

sentido de aprofundar o debate sobre o encarceramento de pessoas penalmente inimputáveis, 

o retrocesso do sistema criminal constitucional e a violência. Será que a responsabilização do 

menor pelo código penal, seria uma alternativa efetiva para sanar o problema da violência dos 

grandes centros urbanos ou simplesmente um paliativo?  

O objetivo geral da presente pesquisa é analisar a legalidade da redução de 

maioridade penal e as possibilidades para a prevenção da violência. O objetivo específico é 

pesquisar, investigar e aprofundar o debate sobre redução da maioridade penal e sua 

legalidade. A justificativa para o trabalho resume-se na necessidade de uma análise das causas 

da violência, verificando alternativas. 
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Não se pode acreditar que uma única possibilidade ofertará a solução, se faz 

necessário um estudo pormenorizado do conjunto possibilidades para encontrar saídas 

efetivas, visto que o assunto não goza de pacificação. 

A compreensão metodológica se apresenta como pesquisa documental em livros 

de teóricos da melhor doutrina jurídica, bem como em documentos escritos de outras ciências 

do saber a disposição para fundamentá-la.  

A estrutura da presente pesquisa divide-se em seis capítulos: introdução, o 

segundo capítulo faz referência à violência como causa para reduzir a maioridade penal, o 

terceiro capítulo discorre sobre a imputabilidade e inimputabilidade do menor e seu estatuto, o 

quarto retrata as consequências da redução da maioridade penal, o quinto apresenta 

possibilidades diversas à redução da maioridade penal e o último fecha com a conclusão. 
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2 VIOLÊNCIA COMO CAUSA PARA REDUZIR A MAIORIDADE PENAL 

 

2.1.CONCEITO DE VIOLÊNCIA 

 

Michaud (1989) desenvolve uma definição de violência bastante abrangente para 

abraçar a expressão física quanto às manifestações não objetivas, daquilo que se chama ato e 

estado de violência. 

Ainda segundo Michaud (1989), há violência quando, numa situação de interação, 

um ou vários atores agem de maneira direta ou indireta, maciça ou esparsa, causando dano a 

uma ou várias pessoas em grau variáveis, seja em sua integridade física, seja em sua 

integridade moral, em suas posses, em suas participações simbólicas e culturais. 

Por fim, pode-se entender que a violência tem origem nas próprias sociedades e 

que se fortalece de acordo com os interesses postos em conflitos, podem ser por questões 

sociais, econômicas, culturais, religiosas, bem como por intolerância a determinadas 

liberdades, como a sexual, dentre outras. 

Na concepção da Organização Mundial da Saúde (2002), a violência é 

historicamente parte da convivência humana. Apresenta-se das mais variadas formas e é 

consubstanciada nos milhares de vidas ceifadas diariamente no globo, em outro tanto aos 

montes de lesões e danos patrimoniais. Essa violência tem sido observada mais precisamente 

nas mortes dos jovens com faixa etária compreendida entre15 e 44 anos, e com uma 

incidência crescente para a faixa etária entre 15 e 24 anos. 

 

Para verificar em que medida existe concentração de homicídio na faixa jovem da 
população, indicativo da provável existência de problemas nesse setor, foi proposto 
um índice de vitimização juvenil por homicídios, que resulta da relação entre taxa de 
óbitos por homicídio da população de 15 a 24 anos de idade e as taxas restantes da 
população considerada não jovem [...]. Quanto maior for o índice de vitimização, 
maior concentração de homicídio na população jovem. Se o índice de vitimização 
for próximo de 100, os homicídios atingem por igual tanto a faixa jovem quanto o 
resto da população (WAISELFISZ, 2011, p. 70-71). 

 

Segundo demonstra o mapa de violência (2011), os índices de jovens com idade 

entre 15 e 24 anos, vítimas de homicídios, no ano de 2008, é preocupante e força a abertura do 

diálogo, exaustivamente, sobre a problemática da violência, o planejamento de estratégias 

efetivas de prevenção e controle para a demanda, bem como o debate de políticas públicas 

para juventude, evitando assim, que o jovem se apresente como vítima da criminalidade 
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(WAISELFISZ, 2011). Se tomarmos por parâmetro a década compreendida entre 1988 a 

2008, os índices da vitimização juvenil no período crescem em forma de escalada. A partir 

dos dados ora ofertados se passa entender que os jovens são mais vítimas do que vitimadores. 

Certamente, requerem cuidados especiais, já que estão em fase de desenvolvimento e tendem 

a extravasar suas agressividades em canais que lhe são disponibilizados, ou seja, se ofertados: 

educação, esporte, trabalho, lazer, cultura, no momento oportuno, os jovens se tornaram mais 

tolerantes e o mundo disporá de maior pacificação social. 

 

Muito preocupante, também, é a constatação de que esse índice de vitimização vem 
crescendo historicamente de forma lenta, mas gradual e sistemática. No início da 
década analisada, o Índice de Vitimização Juvenil era de 220 (2,2 homicídios de 
jovens por cada homicídio de não jovem). Em 2008, esse índice aumentou para 258, 
o que representa um crescimento de 17,3% no índice, que inicialmente já era muito 
elevado (WAISELFISZ, 2011, p. 72). 

 

Para a Organização Mundial de Saúde (2002), violência é: o uso internacional da 

força física ou do poder, real ou ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um 

grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, 

morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. 

Singularizando a violência para o solo, fica claro que a mesma se apresenta a 

partir dos interesses e necessidades locais, por falta de políticas sociais mais efetivas, muitas 

vezes, a cobrança não usa as ferramentas ofertadas pela diplomacia, surgem a partir 

movimentos sociais com bandeira partidária, como se demonstrou recentemente, quando parte 

dos jovens foram às ruas para quebrar a inércia do sistema atinente as políticas sociais. As 

passeatas, além de exigirem o social clamaram pelo direito de viver e viver em paz. Porém, as 

mobilizações também deixaram um legado de violência, exteriorizadas nas práticas 

delituosas. 

A violência vivenciada cotidianamente nos grandes centros urbanos, bem como 

sua interiorização forçam, necessariamente, o diálogo entre os encarregados da aplicação de 

lei e sociedade civil organizada para exigir do Estado, uma maior proteção para a vida de 

todos. Cada cidadão, mutuamente, assume sua corresponsabilidade com a comunidade, 

exercitando assim, diariamente a plenitude de sua cidadania. Vale salientar que violência e 

criminalidade são dois fenômenos distintos. A violência humana se apresenta no ato da ação 

ou omissão praticado por um cidadão em desfavor dos componentes do grupo de cidadãos. Já 

a criminalidade se afigura como a quebra de uma regra de conduta típica, antijurídica e 

culpável, posta nos vários diplomas penais. 
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2.2 TIPOS DE VIOLÊNCIA 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2002), os tipos de violência se 

dividem em três categorias: autoinflingida, violência interpessoal e violência coletiva. A 

autoviolência se caracteriza pela ação de ato violento desferido contra si mesmo, são 

autoabusos que se efetivam com os suicídios, as tentativas de suicídios e mutilações em si 

mesmo.  

A violência interpessoal é aquela praticada por uma pessoa ou grupo de pessoas 

em desfavor de outras pessoas ou grupo de pessoas, se apresenta sobre todo e qualquer tipos 

de violência. Segundo a Organização Mundial de Saúde a mesma se subdivide em dois 

subgrupos, compreendidos em intrafamiliar e comunitária. 

A primeira ocorre tanto dentro das residências como fora delas, se exterioriza nas 

agressões desferidas contra as crianças, parceiro familiar e idoso. Já a comunitária é todo e 

qualquer tipo de violência praticada entre pessoas que não tenham vínculo, laços afetivos. É 

uma interação violenta conflitante de pessoas sem parentesco, pode ocorrer dentro das 

residências ou fora delas. As formas são as mais variadas, se apresentam de maneira física, 

moral, psicológica e/ou privação ou negligência. Pode ser traduzida por agressões entre 

jovens dentro dos grupos na comunidade. 

A violência coletiva é a mais ampla de todas, posto que, interfere nas estruturas 

maiores e podem abalar a soberania do Estado, se exteriorizadas. Ainda segundo a 

Organização Mundial de Saúde (2002), a mesma constitui-se de três subcategorias; social, 

econômica e política. Dentre as subcategorias, a econômica tem maior importância e pode se 

originar a partir de interesses conflitantes dos grandes grupos capitalistas, que só visam o 

lucro, o econômico. Os inescrupulosos, para garantir seus objetivos, interrompem a vida 

econômica dos concorrentes e por consequência negam, impedem retardam, procrastinam o 

oferecimento de serviços essências para a população. 

 

2.3 EXTERIORIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA 

 

Segundo entendimento de Sá (2010) a agressividade se constitui uma forte energia 

motora inerente à criança, bem como uma reação a uma frustração, que pode evoluir. 

 

É de estranhar falar-se em agressividade na mente infantil, ou, sobretudo, nos 
padrões de conduta do bebê. No entanto, para se entender as primeiras 
manifestações agressivas, temos que nos desvencilhar dos esquemas de 
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entendimento da agressividade do adulto. A agressividade, além de significar uma 
reação à frustração, constitui-se também numa fonte de energia, de energia motora, 
que se manifestam inclusive nos movimentos bruscos da criança; não tem 
primeiramente o objetivo de ferir, mas de explorar o ambiente, ligando-se a 
motilidade. O próprio adulto extravasa sua agressividade por meio dos esportes, dos 
exercícios físicos. [...] com o tempo, a agressão da criança volta-se de fato contra o 
mundo e emergem nela impulsos destrutivos contra o ambiente, contra o objeto (SÁ, 
2010, p. 68). 

 

Portanto, sendo a agressividade inerente à criança e com possibilidade de 

evolução a depender de fatores externos do meio em que vive, o Estado deve oferecer canais 

favoráveis e imprescindíveis ao bom desenvolvimento da mesma, conforme preconiza as 

legislações vigentes no País. A violência é multidisciplinar, se apresenta de várias formas e 

com várias faces, portanto, deve receber um olhar diferenciado para sua prevenção e controle. 

O olhar ora requerido não pode ser apenas pelo sistema punitivo e repressor do Estado, as 

áreas de saberes devem emprestar-se, mutuamente, seus conhecimentos para prevenir e 

controlar a exteriorização crescente da violência. 

Para prevenir a violência o Estado, a sociedade e a família podem quedar-se às 

possibilidades oferecidas por outras áreas do saber como: saúde, educação, trabalho, cultura, 

segurança e distribuição de renda mais igualitários, dentre outras. A educação é a mola 

propulsora para o crescimento econômico de qualquer nação, bem como meio ideal para 

inclusão social. Portanto, o Brasil precisa promover políticas públicas mais efetivas como: 

emprego, educação, saúde, segurança, justiça social para uma inclusão total de seus patrícios 

na destruição das riquezas produzidas, melhorando assim, a qualidade de vida tão almejada 

por todos. 

A violência é inerente ao homem “ser”, a agressividade é da natureza humana, 

devendo, portanto, ser canalizada para os meios apropriados; brincadeiras, esportes, educação, 

trabalho, lazer, exatamente os direitos constitucionais que devem ser disponibilizados 

primeiramente ao povo, para que se evite a punição futura. 

A corrente doutrinária que pugna pela redução da maioridade penal como solução 

para controlar a crescente violência que assola o Brasil, tem como bandeira os índices da 

violência em geral, sem levar em conta que o percentual praticado por menor é irrelevante. O 

Estado busca soluções paliativas para se eximir do compromisso assumido, de garantir aos 

seus patrícios os direitos à educação de qualidade, de preferência em tempo integral, saúde, 

emprego e lazer, moradia digna, segurança e dignidade efetiva. 
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Nos últimos anos, especificamente os compreendidos 2011 e 2012, o nível de 

violência experimentado pelos brasileiros é inquietante, especialmente quando o crime a ser 

analisado é o homicídio, conforme dispões os dados do mapa da violência 2014 

(WAISELFSZ, 2014). De acordo com o documento ora pesquisado, mapa da violência de 

2014 (WAISELFSZ, 2014), a taxa de homicídios na população total crescem 7,0 %, enquanto 

que na população jovem o índice de homicídios gira em percentual aproximadamente de 

8,5%. 

Vale salientar que os índices ora apresentados superam o crescimento da 

população, a taxa disponibilizada no documento em análise é bastante preocupante, o 

crescente fenômeno coloca o Brasil em posição de destaque se comparado a países com alto 

nível de violência como Colômbia, El salvador, Venezuela, Guatemala, Ilhas Virgens, Rússia, 

Porto Rico, dentre outros. 

Os índices da violência ora apresentados no mapa da violência 2014 nos mostram 

a importância que se deve dispensar à problemática ora pesquisada. É imprescindível e 

necessária uma atenção especial para o problema, um esforço redobrado para se implantar 

medidas efetivas de prevenção. A aplicação de tais medidas requer, entretanto, uma 

compreensão mais ampla sobre a problemática desse inquietante fenômeno. 

Segunda demonstra o relato do mapa do crime, à violência se apresenta das mais 

variadas formas, dentre os crimes, os letais que atentam contra a vida são o maior pavor, pois 

mexem com a estrutura psíquica do ser humano. 

O homicídio quando exteriorizado é o que causa um maior desalento nas pessoas, 

posto que, a vida é um bem de primeira grandeza e quando retirado banalmente, abala a 

família, gera nos parentes e na sociedade uma sensação de impotência e uma perda 

irreparável. Explicar e prevenir o fenômeno da violência não é tarefa fácil, visto que, os 

fatores que a possibilitam são diversos. O estudo deste fenômeno exige uma compreensão sob 

diferentes vertentes para se desenhar soluções adequadas, singular a cada modo de violência 

que se apresente na atualidade. 

A violência pode ser analisada como um reflexo da ausência estatal na 

distribuição do social, visto que, a mesma se apresenta de diversos modos, com maior rotina e 

agressividade em comunidades com pouca ou nenhuma presença do Estado. A ausência 

estatal se apresenta como meio ideal para que o Estado paralelo atue sem ser incomodado, 

instigando pessoas a praticarem a criminalidade, a partir de uma demonstração de que o 

Estado Democrático de Direito lhes esqueceu e não disponibiliza o oferecimento de serviços 

básico e essenciais para se ter uma vida com dignidade. 



18 
 

Fazendo uma síntese nos vários documentos à disposição dos leitores, livros, 

revistas e jornais impresso se verifica que a partir dos anos 80 houve uma escalada da 

violência no Brasil, que pode se explicar a partir de inúmeros fatores. O fenômeno da 

violência pode exteriorizar-se nos mais diversos fatores, dentre o leque de possibilidade 

destacamos os seguintes: sociais, político, econômicos, culturais, jurídico, religiosos. 

A impunidade também se apresenta como canal para a exteriorização da violência, 

bem como da criminalidade. O crime que não é investigado, a precariedade das investigações, 

a demora excessiva na fase processual atrapalham o bom desempenho do parquet na 

efetivação do funil punitivo do Estado. Portanto, tais medidas engrossam o crescimento da 

violência e criminalidade. As falhas ora apresentadas comprometem a efetivação da justiça e 

cria no psicológico do cidadão uma concepção de impunidade. Se o cidadão tiver 

predisposição para delinquência, certamente será encorajado a praticar o crime com a certeza 

de que não será punido por deficiência do sistema. 

A impunidade é fator preponderante que favorece o crescimento da criminalidade. 

O crime é a exteriorização da violência, o criminoso muitas das vezes, sofre uma influência 

externa, uma excitação, um aliciamento, uma instigação, um oferecimento de vantagem 

econômica, uma análise custo benefício da ação delituosa, inclusive se será alcançado pelo 

funil punitivo de Estado na persecução criminal. 

Levando-se em consideração que se praticam aproximadamente 50.000 (cinquenta 

mil) homicídios por ano no Brasil, e que as autoridades somente conseguem levar às rédeas da 

justiça mais ou menos 5% dessa demanda e os que podem constituir ótimos defensores se 

livram do funil punitivo do Estado, é óbvio que, se o cidadão usar a lógica aqui apresentada, 

certamente será encorajado a extravasar a violência na prática da criminalidade. 

 

2.4 A VIOLÊNCIA JUVENIL COMO CAUSA PARA REDUÇÃO MAIORIDADE PENAL 

 

Na verdade, o que se vê diariamente nos noticiários jornalísticos, nos programas 

televisivos é um enfoque exagerado sobre a violência patrocinada por adolescentes, 

esquecendo-se que, estes, podem ser mais vítimas do que agressores, pois não tiveram a 

promoção efetiva dos seus direitos postos na lei, bem como na Constituição da República 

Federativa do Brasil. 

Para Leal (2006) não fica claro se os crimes são efetivamente praticados por 

menor. 
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Embora na maioria das ocorrências não serem identificados os autores, os dados 
permitem concluir tratar-se de indivíduos jovens, a maioria do sexo masculino 
(99%), com pouca escolaridade, que, certamente, tiveram dificuldade de acesso a 
informação e os bens de consumo da sociedade moderna. (LEAL, 2006, p. 27) 

 

Os meios de comunicação têm papel importantíssimo de manter o cidadão 

informado sobre o que se passa em sua volta, no entanto, se posicionar de maneira a influir 

equivocadamente no posicionamento do leitor é irrazoável.  Diante da medida ora reclamada e 

pesquisada pormenorizadamente, a mesma deve ser discutida de maneira ampla, de modo, a 

saber, verdadeiramente, quem é vítima ou infrator.  

A mídia tem um poder de persuasão muito grande sobre as pessoas, certamente é 

a partir de informação chocante veiculada na mídia televisiva ou escrita que parte da 

sociedade se apega para cobrar das autoridades uma solução para a violência, mesmo que a 

medida a se adotar seja a redução da maioridade penal. As manchetes veiculadas nos meios 

midiáticos, de modo geral, são indutivas como se verá a seguir: jornal A Notícia do Ceará, 

vinculada em junho de 2014. “Redução da menoridade penal. Os intocáveis; os menores estão 

soltos, impunes, armados e protegidos pelo Estado! Não podem ser presos e são inimputáveis! 

Vacilou Mané, somos o futuro da nação!!” (JORGE, 2014) 

A matéria veiculada no jornal o Povo do Ceará do dia 07/05/2013, traz a seguinte 

notícia “873 assassinados a tiros no Ceará, se somados Fortaleza e Região Metropolitana o 

número se eleva para mais ou menos 900 homicídios. Segundo a perícia forense do Ceará a 

alta das mortes por arma de fogo se comparado 2011 chaga a aproximadamente 62,5%” 

(RIBEIRO, 2013). 

O Jornal Diário do Nordeste em manchete recente veiculou que o Ceará assistiu a 

morte de 2.367 (dois mil trezentos sessenta e sete) de seus cidadãos no período mínimo de 

aproximadamente um semestre, de janeiro a junho de 2014, se comparado ao mesmo período 

de 2013 os índices aumentam em aproximadamente 11% (MADEIRA, 2014). 

Segundo reportagem da Tribuna do Ceará, Fortaleza é a sétima cidade mais 

violenta do mundo, e a segunda em homicídio, ficando atrás de Caracas na Venezuela e San 

Pedro Sula em Honduras (LIMA, 2014). 

No entanto, olhando a problemática sob outras vertentes, fica claro que apesar de 

tentarem erroneamente responsabilizar os menores como o único causador da crescente onda 

de violência cotidianamente vivenciada no mundo globalizado, especialmente, no Brasil, não 

é razoável. Os menores também são vítimas explícita, quando têm suas vidas ceifadas, e, 
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implicitamente, quando não desfrutam de seus direitos como pessoas em desenvolvimento 

garantidas na legislação constitucional e legal vigente. 

 

Ao longo dos diversos mapas que vêm sendo elaborados desde 1998, emerge uma 
constante: a elevada proporção de mortes masculinas nos diversos capítulos da 
violência letal do País, principalmente quando a causa são os homicídios. Assim, por 
exemplo, nos últimos dados disponíveis, os de 2012, pertenciam ao sexo masculino: 
91,6% das vítimas de homicídio na população total e ainda mais entre os jovens: 
93,3%. (WAISELFISZ, 2014, p.57) 

 

Quando a mídia olha a demanda de outro ângulo, vez por outra, demonstra de 

maneira singular, que os menores também são vítimas quando seus direitos são violados pelo 

Estado, pela Família e pela Sociedade. 

Segundo notícia do jornal O Povo os índices de mortes juvenis é bastante 

preocupante. Segundo o jornal, Fortaleza é a terceira cidade em homicídios ficando atrás 

apenas de João pessoa (Paraíba) e Maceió (alagoas) (O POVO, 2014). 

O Diário do Nordeste (MADEIRA, 2014) textualiza a seguinte matéria: “Criança 

e adolescentes. Registros de violações de direitos crescem 150% em menos de 10 dias”. As 

violações incluem negligências ou abandono pelos pais, trabalho infantil, abuso sexual, dentre 

várias.  

Os índices de homicídios praticados no país estão além do aceitável, no entanto, 

não se pode credenciar o aumento da violência, de maneira isolada, aos desatinos dos menores 

e querer a todo custo reduzir a maioridade penal. 

A corrente do senso comum entende que os adolescentes não são 

responsabilizados por suas condutas ilícitas, no entanto, não é que se verá no capítulo 

seguinte. O adolescente que comete ato infracional sofre as reprimendas que o estatuto lhe 

disponibiliza.  

Ante a redução da maioridade penal seria razoável uma análise mais ampla e 

ponderada sobre a temática da violência para encontrar a solução ideal. A educação se 

demonstra como medida efetiva capaz remodelar o homem e retirá-lo do estado de 

vulnerabilidade e delinquência.   
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3 IMPUTABILIDADE E INIMPUTABILIDADE DO MENOR E SEU ESTATUTO 

 

3.1 BREVE HISTÓRICO SOBRE O ESTATUTO 

 

A primeira convenção internacional sobre os direito da criança é datada de 1924, 

onde se encontram as primeiras regras, o nascedouro de documento positivado relativo 

interesse da criança e do adolescente. Anteriormente, havia no Brasil um código denominado 

de código de menores, lei 6697/79, bastante frágil e que não trazia em seu texto uma distinção 

entre criança e adolescente, apenas a denominação menor, certamente já era alguma coisa, 

porém, com passar do tempo se fazia necessário uma remodelada para precisar a 

diferenciação entre criança e adolescente. 

A época o sistema era do império e posteriormente ditatorial, a obediência à 

efetivação dos direitos fundamentais não eram absolutos, e o código de menores admitia a 

possibilidade de se apreender um menor fora da hipótese de flagrante, bem como se admitia 

busca e apreensão sem determinação judicial. Apesar de ditatorial, o código de menores foi 

um marco, um parâmetro para evolução futura da legislação infanto-juvenil. Partindo deste 

marco se conseguiu chegar aos dias atuais, se construiu uma legislação moderna e atual. 

As regras que outrora eram imperiais e ditatoriais mudaram completamente com o 

advento da Constituição Federal de 1988 e posteriormente com o surgimento do Estatuto da 

Criança e do Adolescente que se norteia em três princípios básicos: o primeiro trata da 

proteção integral da criança e do adolescente; o segundo dá garantia absoluta de proteção da 

criança e do adolescente em suas necessidades, prioritariamente no socorro, na utilização de 

serviços públicos e políticas sociais; por fim a condição de pessoa em desenvolvimento.  

O surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente contou com a influência e 

colaboração de várias pessoas, bem como da pastoral de menores. O juiz Alípio Cavaliere, 

criador do código de menores, deu seu contributo na construção das diretrizes gerais. Em 

meados de 1990, dois anos após promulgação da Constituição Federal, surge um novo 

diploma legal, moderno e restabelecendo as garantias das crianças e dos adolescentes. A carta 

constitucional serviu como alicerce ampliador na construção desta moderna legislação 

especial, que se chama popularmente de ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma ótima ferramenta disponibilizada 

ao menor com possibilidade de assegurar a cobrança dos direitos perante as instituições 
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públicas, a sociedade e a familiar, especialmente nas áreas de saúde e educação tidas como 

prioritárias conforme dispõe a Carta da República Federativa do Brasil de 1988. 

 

Artigo 227 da Carta da República Federativa do Brasil de 1988, caput. É dever da 
família, da sociedade, e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligencia, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

Vale salientar que os direitos elencados no referido artigo tem prioridade e não 

devem ser negligenciados pelo Estado Democrático de Direito. No entanto, o que se ver 

diariamente é um verdadeiro desinteresse em patrocinar a integralidade de tais direitos. 

 

3.2 A CRIANÇA E SUA INIMPUTABILIDADE 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, lei número 8.069/90, trouxe em seu texto 

uma distinção significativa entre criança e adolescente. A criança é o menor com idade 

compreendida entre 0 e 12 anos incompletos, enquanto que o adolescente é o menor com 

idade compreendida entre 12 e 18 anos. “Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta 

Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescentes aquela entre doze e dezoito 

anos de idade”. (BRASIL, 1990) 

O legislador adotando o critério biológico entendeu que a criança, além de gozar 

dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, somente se aplica às medida de 

proteção integral para criança, artigos 227 e 228 da Carta da República de 1988. Isentou às 

crianças de responsabilidade por qualquer de seus atos. Quando se deparar a criança em 

situação de ameaça de seus direitos verificados no artigo 98 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, serão requeridas as medidas do artigo 101 do mesmo diploma. 

O parâmetro do legislador foi imprescindível para se entender que a criança não 

tem amparo legal, dentro de seu estatuto, para momentos processuais. Não se aplicam as 

mesmas medidas socioeducativas, deixou cristalina sua absoluta inimputabilidade.  

 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 
à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, 
a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, 
em condições de liberdade e de dignidade. 
[...] 
Art. 98 As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que 
os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados. (BRASIL, 1990) 
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As ameaças ou violações podem ser praticadas por ação ou omissão da sociedade, 

do Estado, bem como por abuso ou omissão da família, pais ou responsável, e ainda em razão 

de sua conduta. Segundo o dispõe no artigo 105 do Estatuto da Criança e do Adolescente, aos 

atos infracionais praticado por criança desencadeiam as medidas de proteção previstas no 

artigo 101 do mesmo diploma legal, bem como proíbe aplicação de medidas socioeducativas 

que prive a liberdade de uma criança, o regime de internação e não se admite que uma criança 

em desenvolvimento sofra a indigestão de um centro de privação de liberdade. 

As medidas socioeducativas foram vedadas às crianças em consonância com o 

critério biológico, por entender o legislador, que a criança seja absolutamente incapaz de 

entender a ilicitude do ato infracional praticado. Acolheu as mesmas com amparo da medida 

de proteção integral de seus direitos. As crianças são seres especiais, frágeis e com proteção 

divina, são imaturas e agem movidas por sua inocência, deve ser orientadas e respeitadas pela 

família, pelo Estado e pela sociedade, seguir o caminho da retidão, da honestidade, ser um 

cidadão de boa índole, comprometido com o meio social, com as pessoas que a cercam, para 

que assim, desfrutem de uma sociedade mais justa.  

 

3.3 INIMPUTABILIDADE E IMPUTABILIDADE DO ADOLESCENTE 

 

O conceito de adolescente encontra-se no Estatuto da Criança e do Adolescente 

em seu artigo segundo, parte final, que diz que adolescente e o menor compreendido na faixa 

etária entre 12 e 18 anos de idade. “Artigo 2º do estatuto da criança e do adolescente, caput. 

Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e 

adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade”. (BRASIL, 1990) 

O adolescente goza de todos os direitos fundamentais, dentre eles, o direito à 

liberdade, desde que não cometa ato infracional, que condicione sua privação da liberdade, 

portanto, deve ser garantido ao mesmo tratamento condizente com a dignidade de pessoa 

humana. “Art. 15. A criança e o adolescente tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade 

como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, 

humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis”. (BRASIL, 1990) 

 

O artigo 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente explicita que o direito à 

liberdade compreende os seguintes aspectos: direito de ir, vir e estar nos espaços públicos e 
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comunitários, logradouros, ressalvados as restrições da lei; expressar sua opinião e expressão; 

liberdade de cultuar sua religião e crença; brincar, praticar esporte e divertir-se; participar da 

vida familiar e comunitária sem discriminação de qualquer natureza; participar da vida 

pública e político em seu bairro, Estado ou país, na forma que a lei garante; buscar refúgio, 

orientação e auxilio. 

Se o direito de liberdade do adolescente for afastado, em detrimento da gravidade 

do ato infracional, excepcionalmente, não poderá ser recolhido em regime de internação por 

prazo superior a 03 (três) anos, conforme dispõe do artigo 121 parágrafo 3º de seu estatuto. 

A medida de internação se constitui uma privação da liberdade do adolescente em 

consonância com os princípios da brevidade, excepcionalidade e pessoa em desenvolvimento. 

Extingue-se de maneira compulsória aos 21 anos de idade, independentemente da gravidade 

da conduta ou da ofensa ao bem jurídico protegido por lei, conforme dispõe o artigo segundo 

parágrafo único do estatuto. “Artigo 2º[...] Parágrafo único, do estatuto. Nos casos expressos 

em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de 

idade” (BRASIL, 1990). 

O estatuto está sedimento em três princípios mestres, que condicionam a aplicação 

da medida de privação de liberdade ao menor. O da brevidade, o da excepcionalidade e o 

respeito à dignidade de pessoa em desenvolvimento. 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, visando garantir os direitos do adolescente, 
contudo, condicionou-a a três princípios mestres: (1) o da brevidade, no sentido de 
que a medida deve perdurar tão somente para a necessidade da readaptação do 
adolescente; (2) o da excepcionalidade, no sentido de que deve ser a última medida a 
ser aplicada pelo juiz quando da infância e de outros; e (3) o do respeito à condição 
peculiar de pessoa em desenvolvimento, visando manter condições gerais para o 
desenvolvimento do adolescente, por exemplo, garantindo seu ensino e 
profissionalização. Em obediência à brevidade, estipula a lei do menor o prazo 
máximo de 3(três) anos (§ 3º) e a liberdade compulsória aos 21 anos (§5º). 
(IASHIBA, 2011, p. 263) 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente analisado pormenorizadamente comprova 

que o menor infrator com idade igual ou superior a 12 anos, é inimputável, para Carta da 

República de 1988, para a legislação penal, porém, recai sobre o si a responsabilidade imposta 

por seu estatuto quando praticar ato infracional, contrariando o senso comum, que acredita 

que o menor pratica os mais variados desatinos e não sofre qualquer penalidade. 

 

Por ser o menor infrator regido por legislação especial, inimputável penal e 

constitucionalmente, o local de cumprimento da privação da liberdade do adolescente é 
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diverso do estabelecimento do maior imputável, conforme preconiza a Carta Constitucional 

de 1988, em seu artigo 5º, inciso XLVIII. 

 

Artigo 5º, caput e inciso XLVIII. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País 
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: XLVIII - a pena será cumprida em 
estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do 
apenado; (BRASIL, 1988) 

 

Os momentos processuais para o menor se equiparam aos procedimentos da 

legislação penal ou específica do imputável. Submetem-se a procedimentos processuais, 

priva-se de sua liberdade, são julgados por juiz competente da Vara da Infância e da 

Adolescência, obedecem a regime de cumprimento das sanções, tem garantia processual, são 

regidos subsidiariamente pela lei de execução penal por omissão de seu estatuto e as sanções 

sofrem revisões periódicas a depender do comportamento do infrator. 

O código penal não blindou o menor de sua responsabilidade, apenas afastou de 

seu escopo a possibilidade do mesmo ser responsabilizado pela legislação penal, o tornou 

inimputável, vedando seu enquadramento na lei geral, porém, os redirecionou para a lei 

especial conforme artigo 27 do referido diploma penal. “Artigo 27, caput, do código penal- Os 

menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas 

estabelecidas na legislação especial”. (BRASIL, 1984) 

A Constituição Federal de 1988 também vedou em seu escopo a possibilidade do 

menor ser responsabilizado por legislação penal, bem como possibilitou tal atribuição a 

legislação especial, conforme o artigo 228. “Artigo 228 da constituição. São penalmente 

inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial”. 

(BRASIL, 1988) 

O estatuto guardou harmonia com o código penal e com a Constituição Federal, 

quando reproduziu em seu artigo 104, os textos anteriormente esculpidos na legislação penal e 

constitucional, chamando para si a responsabilidade dos menores. “Art. 104. São penalmente 

inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei”. (BRASIL. 

1990) 

A inimputabilidade conferida à criança e ao adolescente por critério biológico 

posto na legislação penal, não é uma garantia à impunidade, uma proteção, um manto que 

acoberta a prática de atos ilícitos, promovido por menores inimputáveis, apenas uma garantia 

de que sua responsabilização se dará em lei especial própria. 
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3.4 DOS ATOS INFRACIONAIS 

 

O ato infracional é toda conduta criminosa ou contravenção penal prevista na 

legislação pátria praticada por menor, é todo fato típico, antijurídico e culpável, porém, parte 

da doutrina comunga com o entendimento de conduta típica, antijurídica sem culpabilidade.  

Em se tratando de conduta ilícita praticada por menor será aceita qualquer das possibilidades 

para conceituar ato infracional. O artigo 103 do estatuto da criança do adolescente se limita a 

conceituar ato infracional como conduta descrita como crime ou contravenção penal. “Artigo 

103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal” 

(BRASIL, 1990). 

Ante as possibilidades para uma melhor adequação do conceito de ato infracional 

seria a mesma que conceitua o crime como fato típico, antijurídico e culpável. Posto que, a 

depender da idade biológica do menor, o mesmo será responsabilizado por sua conduta ilícita. 

Se menor é uma criança o melhor conceito seria a corrente que entende ser ato infracional 

conduta típica, antijurídica e sem culpabilidade, visto que a legislação não dispõe 

responsabilidade para as crianças. 

Segundo entendimento de Iashiba (2011), a melhor corrente para se aplicar a 

legislação especial do menor é a que pugna por ser o crime fato típico antijurídico e sem 

culpabilidade. 

 

Existem basicamente dois conceitos para crime: o primeiro como sendo fato típico e 
antijurídico e o segundo, atualmente predominante, onde é considerado como fato 
típico, antijurídico e culpável. Preferimos o primeiro conceito, sendo nitidamente 
aplicável à lei do menor. (IASHIBA, 2011, p. 217). 

 

Atualmente, se adota o critério biológico como pressuposto para aplicação da 

sanção, tanto para a criança como para o adolescente, como presunção de incapacidade de 

entender a ilicitude do fato. Em outras palavras, embora a conduta praticada por menor 

infrator, crime ou contravenção penal, seja conduta ilícita, a grafia é desconsiderada para 

enquadrar a conduta em ato infracional, afastando assim, a responsabilidade penal. 

 

3.5 DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 
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As medidas socioeducativas são reprimendas elencadas taxativamente no Estatuto 

da Criança e do Adolescente e aplicadas pelo Estado Democrático de Direito, por intermédio 

do poder judiciário, ao adolescente em conflito com a lei, conforme artigo 112.  

 

Artigo 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá 
aplicar ao adolescente as seguintes medidas: Advertência; obrigação de reparar o 
dano; prestação de serviço à comunidade; liberdade assistida; inserção em regime de 
semiliberdade; internação em estabelecimento educacional; e/ou qualquer uma das 
previstas no artigo 101, inciso I a VI. (BRASIL, 1990) 

 

As medidas aplicadas aos adolescentes levarão em conta a sua capacidade de 

cumpri-las, às circunstâncias e a gravidade da infração. Em hipótese alguma e sob pretexto 

algum, será admitida a prestação de trabalho forçado. Os adolescentes portadores de doença 

ou deficiência mental receberão tratamento individual e especializado, em local adequado às 

suas condições. O escopo do artigo em tela reproduz o rol taxativo das medidas 

socioeducativas cabíveis e com muita semelhança às penas aplicadas na legislação penal, 

obediente ao princípio da legalidade. 

A fixação da sanção ao menor guarda uma enorme semelhança com os critérios 

adotados pela legislação penal em seu artigo 59. No tocante a execução das sanções, a 

legislação especial do menor não deu guarida, portanto, procura se utilizar os parâmetros da 

lei de execução penal, lei 7.210/84, subsidiariamente e com observações, no que couber. As 

medidas impostas no artigo 112, incisos II a VI devem ser dotadas dos pressupostos de prova 

suficiente de autoria e materialidade, conforme artigo 114 do mesmo diploma. 

Para as crianças foram estabelecidas as medidas de proteção integral, elencadas no 

artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como no artigo 227, parágrafo 1º da 

Carta da República de 1988 que assegura todos os direitos da criança previstos em lei ou fora 

dela, quando necessária a extensão destas garantias. As medidas de proteção não devem ser 

consideradas penas ou castigo, tampouco, tem o condão de aliviar a responsabilidade jurídica 

de quem causar lesão à criança.  

 

3.5.1 Advertência 

 

Pressupõe-se que a medida de advertência adotada pelo estatuto foi tomada por 

empréstimo do direito administrativo, é medida mais branda e tem natureza administrativo-

disciplinar, aplicada para as condutas praticadas por menor infrator e sem maiores gravidades. 
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É uma admoestação verbal reduzida a termo. “Art. 115. A advertência consistirá em 

admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada”. (BRASIL, 1990) 

A advertência se afigura uma conversa, uma orientação para que o menor infrator 

não incorra novamente em práticas ilícitas. É um conselho, uma exemplificação de como o 

mesmo deve se pautar na vida, para que não repita o ato, bem como não incorra em outros.  É 

medida socioeducativa destinada ao adolescente que não tenha praticado outros atos 

infracionais, sem antecedentes na prática delituosa. Ofertada pelo parquet e autoridade 

judiciária, afastando assim, a necessidade de se apurar a ilicitude ora praticada.  

 

3.5.2 Da obrigação de reparar o dano 

 

As reparações dos danos causados nas infrações patrimoniais, por menor, já tinha 

previsão legal no código de menores de 1927 e de 1979. Trata-se de uma composição com a 

presença do infrator para reparar os danos causados a terceiro. O objetivo da presente medida 

tem o condão de despertar no menor o senso de responsabilidade social e econômica, em 

razão da destruição total ou parcial, do patrimônio alheio. Entende-se que a medida também 

se presta como orientação educativa em retribuição a ofensa patrimonial gerada a vítima.  

A atual e moderna legislação vigente no país reeditou em seu escopo, a garantia 

da reparação do dano patrocinado por menor, como reprimenda pela agressão ilícita desferida 

a bem patrimonial público ou particular, conforme dispõe artigo 116 do estatuto. 

 

Art. 116. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade 
poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o 
ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. 
(BRASIL, 1990) 

 

Na impossibilidade de reparação do dano quando faltar condições econômicas a 

medida poderá ser substituída por outra. O menor não se obriga unicamente a reparar o dano 

economicamente, se comprovado sua insuficiência de recursos a medida chama outra como 

alternativa. Todavia, se o menor não dispuser de condições econômicas para sanar as ofensas 

praticadas a bem jurídico lesado, poderá o ofendido recorrer ao disposto do artigo 932 e 

incisos I e II, do código civil brasileiro de 2003, que impõe responsabilidade cível aos pais ou 

responsáveis, pelos filhos menores, que estiverem sob sua autoridade, companhia, proteção. 

No entanto, o posicionamento jurídico poderá não aceitar tal demanda, pois a medida ora 

analisada tem caráter sancionadora.  
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3.5.3 Da prestação de serviço à comunidade 

 

Trata-se de serviço gratuito prestado à comunidade, pelo adolescente em conflito 

com a lei, por haver quebrado uma regra de conduta social proibida legalmente. A medida ora 

adotada tem prazo determinado de seis meses e será aplicada de acordo com as aptidões do 

menor, e não pode ultrapassar oito horas semanais. 

 

Art. 117. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas 
gratuitas de interesse geral, por período não excedente a seis meses, junto a 
entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem 
como em programas comunitários ou governamentais. Parágrafo único. As tarefas 
serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas 
durante jornada máxima de oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados 
ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência à escola ou à jornada normal 
de trabalho. (BRASIL, 1990) 

 

O labor sem onerosidade efetuado por menor como reprimenda por haver 

quebrado uma regra de conduta, ter lesado bem jurídico de terceiro, se afigura uma ótima 

sanção, pois, tem caráter pedagógico e cria um senso de responsabilidade social. O trabalho é 

possibilidade e meio ideal diversa da privação de liberdade. A medida terá supervisão do 

Ministério Público, da autoridade judiciária e técnicos. Os relatórios aferidos sob a efetividade 

da medida dirá se a mesma é eficaz ou deve ser substituída por outra mais efetiva.  

 

3.5.4 Da liberdade assistida 

 

A liberdade assistida consiste no comparecimento periódico do menor em local 

determinado para ser entrevistado, podendo ser mensal, bimestral ou trimestral. A medida é 

de pouca eficácia e se equipara a suspensão condicional do processo, posto no artigo 89 da lei 

9.099/95. Trata-se de um acordo entre parquet e réu, condicionado ao comparecimento do 

agressor em local e data preestabelecida. “Art. 118. A liberdade assistida será adotada sempre 

que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o 

adolescente”. (BRASIL, 1990) 

A autoridade judiciária designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a 

qual poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento. A liberdade assistida 

será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, 

revogada ou substituída por outra medida. Ouvido o orientador, o Ministério Público e o 

defensor. A presente medida não estipula prazo máximo, ressalvado a observância do limite 
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máximo de três anos de sanção posto no estatuto, bem como na compulsória aos 21 anos. 

Normalmente é aplicada para o adolescente que pratica conduta mais leve e reincidente, 

porém, nada impede sua aplicabilidade em condutas mais grave. 

 

3.5.5 Do regime de semiliberdade 

 

O regime de semiliberdade se equipara ao regime semiaberto da legislação penal, 

onde o adolescente permanece internado no período da noite, podendo realizar atividades fora 

do local em que está recolhido. Dentre as possibilidades que condicionam a saída está a 

escolarização e a profissionalização. A aplicação da presente medida independe de prazo, no 

entanto, poderá ser avaliada a cada semestre.  

A presente medida é a segunda mais gravosa e restritiva da liberdade dos 

inimputáveis com idade compreendida entre 12 e 18 anos. Equipara-se a mudança de regime 

do código penal.  Normalmente é aplicada quando o menor já esteve em regime de internação 

e deixou de representar um perigo para sociedade. É uma medida bônus para o adolescente, 

por haver se comportado de acordo com as regras do local de recolhimento, todavia, também 

poderá ser aplicada a infrator que não esteve recolhido. “Art. 120. O regime de semiliberdade 

pode ser determinado desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, 

possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial”. 

(BRASIL, 1990) 

São obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo, sempre que 

possível, ser utilizados os recursos existentes na comunidade. A medida não comporta prazo 

determinado aplicando-se, no que couberem, as disposições relativas à internação. 

 

3.5.6 Da internação 

 

Dentre as medidas socioeducativas esculpidas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a internação, é a de maior peso, excepcional e breve.  Priva o adolescente de sua 

liberdade, o deixa em sistema de recolhimento sem prazo determinado, ressalvado os (03) três 

anos máximos, bem como a compulsória de 21(vinte e um) anos, em local específico e é 

condicionada a gravidade do ato praticado. A presente medida deve obediência a três 

princípios mestres: excepcionalidade, brevidade e respeito à condição de pessoa em 

desenvolvimento. Por sua excepcionalidade a medida somente poderá ser imposta se atender 

os requisitos do artigo 122 do estatuto da criança e do adolescente. O local de recolhimento 
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deverá ser apropriado e exclusivo para adolescente em conflito com a lei, diverso daquele 

destinado ao abrigo de criança. “Art. 121. A internação constitui medida privativa da 

liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar 

de pessoa em desenvolvimento”. (BRASIL, 1990) 

Será permitida a realização de atividades externas, a critério da equipe técnica da 

entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. A medida não comporta prazo 

determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no 

máximo a cada seis meses. Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a 

três anos ocasião que o menor será posto em liberdade. Em qualquer hipótese a desinternação 

será precedida de autorização judicial, ouvido o Ministério Público. A determinação judicial 

poderá ser revista a qualquer tempo pela autoridade judiciária. 

A medida de internação só poderá ser aplicada quando tratar-se de ato infracional 

cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa, de acordo com o artigo 122 do 

estatuto, bem como quando houver prática reiterada de infrações. A desobediência 

injustificada do cumprimento da sanção também poderá retirar do menor sua liberdade.  A 

sanção do artigo 122, inciso III, não será superior a três meses, devendo ser decretada 

judicialmente após o devido processo legal, redação trazida pela lei nº 12.594, de 2012. 

Havendo outra possibilidade jamais será admitida a internação como sanção, será 

excepcionalmente aplicada quando não se encontrar outra medida adequada. De acordo com o 

artigo 123 do estatuto, a internação deverá ser cumprida em estabelecimento exclusivo para 

adolescentes, obedecida a rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e 

gravidade da infração, bem como ter seus direitos postos no artigo124 do estatuto 

preservados, também faz jus o direito de remissão elencado no artigo 126 do mesmo diploma. 

Remissão é uma garantia de exclusão processual. 
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4 CONSEQUÊNCIA DA REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL 

 

4.1. O CAOS NO SISTEMA PRISIONAL 

 

Atualmente, sabe-se que os locais de cumprimento da pena são distintos e de 

acordo com a idade e o sexo da pessoa, certamente não se permite colocar um menor infrator, 

em fase de desenvolvimento, dentro de um cárcere comum. O local de recolhimento do menor 

deverá ser condizente com seu status de pessoa em desenvolvimento, oferecer condições 

ideais para o cumprimento da sanção, oferecer serviços essenciais como; acompanhamento 

psicológico, educação, saúde, lazer, profissionalização, dentre outros.  No entanto, o que se 

noticia diariamente, nos meios de informação, é que os presídios brasileiros não são 

adequados para o cumprimento de pena e segregam pessoas sem lhes dar as mínimas 

condições de ressocialização.  

Segundo relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito do sistema carcerário 

(2003), as prisões brasileiras, da forma que se encontram, atualmente, não atendem as 

finalidades para as quais foram construídas, a de ressocializar, são inadequadas para segregar 

pessoas, especialmente adolescentes. 

Para Mendes (2008) a pena tem três funções distintas, dentre elas, a 

ressocializadora merece destaque. 

 

A função ressocializadora, também conhecida como educativa, é hoje considerada a 
mais importante presente nas legislações penitenciárias dos Estados modernos. Visa 
reintegrar o apenado à sociedade após submetê-lo a verdadeiro tratamento social 
enquanto submetido à execução da pena (MENDES, 2008, p.31). 

 

Tendo a pena função educativa, a lei 8.069/90, se adéqua às exigências trazidas 

pela Carta Constitucional de 1988, que tem em seu escopo uma gama de direitos e garantias 

ofertadas ao adolescente, dentre elas, a proteção integral à criança e ao adolescente. O estatuto 

ratifica em seu texto as mesmas garantias elencadas na Carta Magna, porém, atualmente, não 

demonstra efetividade na concessão de tais direitos ao menor, bem como na cobrança de seus 

deveres perante a comunidade e o Estado.  

O sistema prisional do Brasil é bastante deficitário conforme relatório fornecido 

pela Comissão Parlamentar de Inquérito do sistema carcerário (2003), e, certamente não 

comportaria de maneira sustentável a demanda originária da redução da maioridade penal 

para 16 anos. A superpopulação de encarcerados aumentaria consideravelmente, agravando 
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assim, o caos de sistema prisional. As consequências seriam o aumento da violência e das 

graves violações aos direitos humanos dos menores, visto que os mesmos seriam jogados 

dentro dos presídios à toda sorte da criminalidade ali praticada. 

Para Silva (2001) a situação das prisões é alarmante e prima por medidas para 

frear a delinquência e não lhe possibilite estímulos. Por minimizar as injustiças sociais, 

redução das causas de entrada no sistema carcerário, bem como reclama a implantação de 

políticas sociais aos já reclusos. 

 

4.2 CUSTO FINANCEIRO DO ENCARCERAMENTO 

 

O custo para se manter pessoas encarceradas dentro dos muros sombrios das 

prisões se afigura um prejuízo econômico para erário. Mantê-las dentro da escola, em 

convivência com outras pessoas, agregando valores sociais e culturais é bem mais atraente 

financeiramente para o Estado. As vantagens para se manter pessoas dentro das escolas são 

melhores alternativas, levando-se em consideração o crescimento econômico do país, bem 

como a transformação social e a dignidade da pessoa. 

Para Robaldo (2004) o encarceramento não seria razoável, pelos altos custos 

financeiros, medida extremada e de última ratio. 

 

As penas de prisão não bastassem seus altos custos financeiros, ao contrário do que 
se imagina, cria mais problema do que solução. As recentes rebeliões- motins 
ocorridos recentemente no sistema penitenciário de várias unidades da federação, 
inclusive no nosso Estado- revelam a decadência dessa metodologia punitiva. Isso 
não significa, contudo, que o Estado possa abrir mão desse meio de controle social. 
A pena de prisão não obstante os seus problemas, ainda é um mal necessário, 
especialmente para punir práticas das condutas graves, tais como homicídios, o 
roubo, o latrocínio, o estupro, os sequestros e o tráfico de entorpecentes. Porém, a 
sua utilização deve ficar circunscrito a situações extremas, como última opção, 
remédio extremo, última ratio (ROBALDO, 2004, p. 40). 

 

Fica cristalino que as prisões não se apresentam como saída efetiva para o 

problema da violência e da criminalidade, pois trazem mais problema do que solução. Os 

custos do aprisionamento são bastante elevados, além do mais demonstram que a violência e a 

criminalidade praticada dentro do sistema prisional são corriqueiras. Ficam explícita as 

ofensas aos direitos e as garantias à disposição dos apenados. O Estado que atua 

permanentemente em tais estabelecimentos é o paralelo, é quem impõe as regras da boa 

vizinhança do sistema. 
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4.3 CONFLITOS E OFENSAS A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

 

A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados, 

municípios e do Distrito Federal e constituído como sendo um Estado Democrático de Direito 

e tem como fundamentos dentro outros princípios a cidadania, que representa um status de 

pessoa humana. A exteriorização do exercício efetivo da cidadania é fundamental e 

imprescindível para se construir uma sociedade igualitária, que oportuniza indistintamente os 

direitos e as garantias de todos. 

A dignidade da pessoa humana, também se afigura como um fundamento 

constitucional com valor espiritual, moral e é inerente ao ser humano, se manifesta 

subjetivamente, entrelaça o homem com o sentimento de respeito mútuo entre seres humanos, 

no fomento de uma convivência sadia entre todos. 

O fundamento da dignidade de pessoa humana vai além dos ordenamentos 

jurídico pátrio, está inscrito como bandeira na carta universal, ou seja, na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, que regem as relações de respeito, das garantias e dos 

direitos mundialmente.  O princípio da dignidade tem dupla concepção, posto que, forma um 

contrato social de respeito e responsabilidade entre particulares, bem como de particular como 

o ente público e vice versa. Os ordenamentos jurídicos possibilitam ao cidadão as garantias do 

pleno exercício de seus direitos e que jamais deve ser procrastinados pelo Estado, 

especialmente, o Democrático de Direito. 

Morais (2006) têm posicionamento na mesma linha de raciocínio. 

 

O princípio fundamental consagrado pela constituição Federal da dignidade de 
pessoa humana apresenta-se em uma dupla concepção. Primeiramente, prevê um 
direito individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos 
demais indivíduos. Em segundo lugar, estabelece verdadeiro dever fundamental de 
tratamento igualitário dos próprios semelhantes. [...] A concepção de direito 
fundamental resume-se a três princípios com origem no direito Romano: 

honesterevivere (viver honestamente), alterum non laedere (não prejudique 
ninguém) e suum cuique tribuere (dê a cada um o que lhe é devido). (MORAES, 
2006, p. 129) 

 

A partir da concepção da dignidade humana a carta Constitucional da República 

Federativa do Brasil concebeu o nascituro de direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, dentre eles, o direito à vida e a liberdade. 

Os direitos fundamentais são de grande importância para o cidadão, 

oportunizando, a estes, o gozo e exercício de sua cidadania, porém, vez por outra esses 
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direitos entram em conflito e exige dos encarregados em aplicar a lei, uma ponderação, uma 

razoabilidade, para dirimir as querelas originárias dessas colisões. 

No caso em análise, redução da maioridade penal, ocorre uma colisão entre os 

direitos de liberdade, de vida, como o princípio da dignidade da pessoa humana. Portanto, é 

razoável entender que alguns direitos devem ser relativizados, se reverter de força superior, 

atraindo para si uma supremacia sobre os demais para bem servir ao cidadão. 

Dentre os direitos que se sobrepõem, excepcionalmente, está o direito de viver, de 

se manter vivo, de não morrer em razão das condutas ilícitas, mesmo que para se efetivar esse 

direito em sua plenitude, o direito de liberdade de alguns, bem como o princípio da dignidade 

de pessoa humana tenha que ser afastado parcialmente, dentro dos ditames legais, é claro. 

Posto que a garantia de vida seja princípios de maior grandeza. 

 

4.3.1. Princípio da dignidade da pessoa humana 

 

A dignidade da pessoa humana é um valor moral, espiritual inerente a pessoa, 

anda de mão dada com a cidadania, pois ambos estão entrelaçados, quem pratica a cidadania 

voluntariamente está respeitado o princípio da dignidade humana. O referido princípio está 

imbuído de respeito mútuo por parte de todos, de reciprocidade, cada cidadão limita 

voluntariamente seus direitos para não interferir no limite dos direitos alheio. As vontades são 

restringidas para não lesar os direitos do próximo, assim, se criam uma corrente de pessoas 

que se respeitam e exteriorizam o exercício pleno da cidadania, que é fundamental para a 

construção de uma sociedade livre, solidária e justa. 

A dignidade da pessoa humana é a essência da pessoa, seu nascituro está 

criptografado na concepção da vida. Surge no momento da concepção natural da vida, se 

prolonga em sua plenitude com o exercício permanente da cidadania, do respeito ao próximo, 

da honra e da liberdade. O presente princípio tem garantia de ser indissolúvel, jamais poderá 

se retirado do arcabouço jurídico pátrio, constitucional ou legal, bem como dos diplomas 

jurídicos internacionais. 

Para Mendes Junior (2008) direitos humanos são aqueles indissociáveis da 

criatura humana que a caracterizam e distinguem dos demais seres, qualificando-a como 

detentora de prerrogativas não extensivas aos demais seres. 

O direito fundamental de liberdade está intimamente ligado a pessoa e a vida, 

porém, não goza de absoluta proteção nos ordenamentos jurídico interno e internacional, visto 

que pode ser relativizado quando colidir ofensivamente com o direito à vida.  
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4.3.2. Direito fundamental à liberdade 

 

Todas as pessoas nascem e deve permanecer livre, dispor do direito de ir e vir sem 

ser incomodado, ter seus bens jurídicos distante de ofensas ou lesões. Conforme dispõe a 

Declaração dos Direitos da Virgínia, Williamsburg de 1776.  

 

Artigo 1o Todos os homens nascem igualmente livres e independentes, têm direitos 
certos, essenciais e naturais dos quais não podem, pôr nenhum contrato, privar nem 
despojar sua posteridade: tais são o direito de gozar a vida e a liberdade com os 
meios de adquirir e possuir propriedades, de procurar obter a felicidade e a 
segurança. (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1776) 

 

As mesmas garantias estão presentes nos várias dispositivos elencados na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos como se verá: 

 

Art. I Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas 
de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de 
fraternidade. Art. II Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as 
liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja 
de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem 
nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. Art. III Toda 
pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. (ONU, 1948) 

 

Os direitos fundamentais são, na essência, direitos do homem livre, 

disponibilizados ao cidadão, pelo Estado. O direito de liberdade do cidadão, em princípio é 

ilimitado em sua extensão perante o poder estatal, ante as intervenções. Essa prioridade está 

posto como objetivo na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. 

 

A presente Declaração Universal dos Diretos Humanos como o ideal comum a ser 
atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo 
e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se esforcem, 
através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e 
liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e 
internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e 
efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados-Membros, quanto entre os povos 
dos territórios sob sua jurisdição. (ONU, 1948) 

 

Corresponde a uma concepção de direitos absolutos, que excepcionalmente, se 

relativizam seguindo os critérios da lei e dentro dos limites estabelecidos, de tal modo que as 

alterações dependem do controle ofertado no ordenamento jurídico constitucional e 

infraconstitucional. A concepção de absoluto é inerente a grandeza das garantias, vedada a 

retirada ou supressão. 
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O direito fundamental de liberdade, da dignidade da pessoa humana nos conduzirá 

a um óbice de universalidade inerente a um ideal de pessoa dotada de direitos. Todavia, é 

difícil falar em direito universal ou mesmo imutável, independentemente de época ou local, 

posto que os direitos devam ser estabelecidos à medida de suas necessidades. O direito de 

liberdade, juntamente com o direito à vida são direitos fundamentais conquistados em 

períodos de maior violência e opressão estatal.  

 

Art. 1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só 
podem fundamentar-se na utilidade comum. Art. 4º da Declaração de Direito do 
Homem e do Cidadão de 1789. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não 
prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não 
tem por limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o 
gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei. 
(DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO, 1789) 

 

A ideia de universalidade é decorrente de uma corrente do racionalismo ocorrido e 

concebido na França, por ocasião de Revolução Francesa e, que posteriormente ensejou o 

texto jurídico da Declaração dos direitos do homem de 1789, bem como o arcabouço jurídico 

dos diplomas jurídicos esculpidos nos Estados Democráticos de Direito. 

Para Bonavides (2008) o direito de liberdade é tido como direitos de primeira 

geração e singular ao homem moderno. 

 

Os direitos de primeira geração ou direito da liberdade têm por titular o indivíduo, 
são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou atributos da pessoa e 
ostentam uma subjetividade que é seu traço mais característico; enfim de resistência 
ou de oposição perante o Estado [...] São por igual direito que valorizam primeiro o 
homem-singular, o homem das liberdades abstratas, o homem da sociedade 
mecanicista que compõem a chamada da sociedade civil, da linguagem jurídica mais 
usual. (BONAVIDES, 2008, p. 563-564). 

 

Ao logo dos anos, a história se encarregou de narrar de forma precisa às lutas que 

aperfeiçoaram e enriqueceram os direitos civis e políticos de primeira geração, os 

consolidando como direitos universais do homem.  Esses direitos se fazem presente no escopo 

jurídico das mais democráticas cartas constitucionais da atualidade e devem ser reconhecidos 

em toda sua extensão. Portanto, sendo estes, direitos de primeira geração intrínsecos à pessoa 

humana, resta à possibilidade de mantê-los a salva de qualquer lesão ou ameaça. 

 

4.3.3 Do direito à vida 
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Ante ao direito de liberdade e dignidade humana, está o direito à vida, assegurado 

pelo Estado Democrático de Direito, na constituição, e tem dupla visão, onde primeira o 

cidadão tem o direito de vida e se manter vivo. Na segunda o Estado deve dispor dos meios 

necessários para garantir que seus cidadãos tenham uma vida digna em sua subsistência. 

Dentre os parâmetros e níveis de uma vida digna está o direito ao lazer, cultura, 

educação, trabalho, segurança, concernente a um crescimento sadio patrocinado às pessoas 

com a finalidade de se construir uma sociedade livre, fraterna e democrática. 

A raiz deste direito fundamental de viver é concebida ainda no ventre da gestante 

e determinado por uma área de conhecimento chamada biologia, posteriormente, a ciência 

jurídica dar-lhe o enquadramento legal. A vida começa no período da nidação, quando se 

inicia a gravidez. Diante de tanta proteção ninguém jamais poderá retirar arbitrariamente à 

vida das pessoas, posto que o direito de viver seja divino e natural e está garantido nos mais 

variados ordenamento jurídico pelo mundo. 

Ao nos reportarmos ao Estado Democrático de Direito Brasileiro a garantia do 

direito se manter vivo está consagrado no artigo 5º, caput, da Constituição Federal de 1988, e, 

consolidada com advento da vedação da pena de morte posto no artigo 5º, inciso XLVII, 

alínea “a”, do mesmo diploma. 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e a propriedade, nos termos 
seguintes: XLVII- não haverá pena: alínea ‘a’ de morte, salvo em caso de guerra 
declarada, nos termos do artigo 84, XIX. (BRASIL, 1988) 

 

Portanto, fica pactuado que um indivíduo não pode jamais retirar a vida do outro. 

Se por acaso, ilicitamente, alguém ceifar a vida de outrem, este, deve ser responsabilizado de 

maneira exemplar para que não torne a repetir tal conduta e para que entender que a vida é 

divina, sagrada e goza de absoluta proteção universal nas leis do homem e na lei de Deus. A 

vida é o maior bem jurídico da humanidade e não ser banalizada. 

 

4.4 RELATIVIZAÇÃO DOS DIREITO E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

 

Atualmente, se evidencia que patrocinar os direitos do cidadão é imprescindível 

para se buscar de uma solução para conter o fenômeno da violência. Também se prima, 

urgentemente, por alteração no estatuto da criança e do adolescente para corrigir as 
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imperfeições que outrora não foram percebidas, mas, que hoje, são necessárias para melhor 

atender os interesses do menor e os anseios da sociedade. 

A redução da maioridade penal requer uma análise ponderada para não se lesar 

completamente os direitos e princípios constitucionais garantido aos cidadãos em geral, 

independentemente, de ser maior ou menor. Todavia, os direitos fundamentais não podem ser 

utilizados como manto protetivo para a prática de atividades ilícitas, bem como não podem 

servir de amparo para diminuir ou retirar à responsabilidade do agente contrário a norma 

legal. 

As lesões a direitos de particular patrocinado pelo Estado, bem como os conflitos 

sociais de particulares podem gerar risco iminente capaz de abalar as regras do contrato 

social, firmado entre Estado e o cidadão. O desrespeito às regras e as garantias geram uma 

descrença do cidadão para com o Estado Democrático de Direito e, por consequência pode 

promover um abalo a paz social. 

Apesar de entender que os direitos fundamentais não devem ser suprimidos ou 

retirados, estes, não gozam de absoluta garantia, são limitados e obedecem aos ditames da lei, 

uma vez que pode ser restringido um direito fundamental individual, em detrimento do 

interesse individual de outrem, do coletivo ou público. Apesar de vedado ao Estado às 

inviolabilidades constitucionais, permite-se, porém, excepcionalmente, a violação dos direitos 

e garantias, de maneira a se ferir o mínimo possível as regras preestabelecida pelo conjunto 

dos seus cidadãos. 

A declaração universal dos direitos humanos expressamente em seu artigo 29 

dispõe que todas as pessoas têm deveres com a comunidade, aferindo que todos têm seus 

direitos limitados por ocasião do interesse público ou coletivo.  

 

Artigo 29. I Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, em que o livre e 
pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. II. No exercício de seus 
direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeitos apenas às limitações 
determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido 
conhecimento e respeitos dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas 
exigências da moral, da ordem pública e do bem estar de uma sociedade 
democrática. III. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser 
exercidos contrariamente aos propósitos e princípios das Nações Unidas. (ONU, 
1948) 

 

Igualmente, o pacto de San José da Costa Rica, prevê em seu artigo 27 a 

possibilidade de suspensão das garantias em coso excepcionais, quando houver emergências 

que ameacem a independência ou segurança do Estado.  
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Artigo 27 Suspensão de Garantias. I. Em caso de guerra, de perigo público, ou de 
emergências que ameace a independência ou segurança do Estado-parte, este poderá 
adotar disposições que, na medida e pelo tempo estritamente limitado às exigências 
da situação, suspendam as obrigações contraídas em virtude desta Convenção, desde 
que tais disposições não sejam incompatíveis com as demais obrigações que lhe 
impõe o direito internacional e não encerre discriminação alguma fundada em 
motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião ou origem social. II. A disposição 
precedente não autoriza a suspensão dos direitos determinados nos seguintes artigos: 
...4 direito à vida, ...nem das garantias indispensáveis para a proteção de tais direitos. 
III. Todo Estado-parte que fizer uso de direito de suspensão deverá informar 
imediatamente os outros Estados-partes na presente Convenção, por intermédio do 
Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos, das disposições cuja 
aplicação haja suspendido, dos motivos determinantes da suspensão e da data em 
que haja dado por terminado tal suspensão. (CONVENÇÃO AMERICANA DE 
DIREITOS HUMANOS, 1969) 

 

Segundo as regras acima expostas, o cidadão não goza de seus direitos com 

absoluta proteção, visto que se o interesse público exigir, bem como o interesse coletivo 

requerer, os direitos são relativizados para que se permita a efetivação da justiça. O direito 

individual será reduzido à fração do razoável e de maneira a não lesar completamente o 

direito relativizado. 
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5 POSSIBILIDADES DIVERSAS A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL 

 

5.1 DA INCONSTITUCIONALIDADE 

 

A inconstitucionalidade da possível redução da maioridade penal encontra guarida 

nos dispositivos constitucional, em seus artigos 227 e 228, ratificado no artigo 27 da 

legislação penal, e consolidado artigo 104 no estatuto da criança e do adolescente. Entende-se 

que as garantias ora elencadas têm prerrogativas de cláusulas pétreas, somente podem ser 

modificadas para ampliar os direitos, conforme dispõe artigo 60, § 4º, inciso IV, da 

Constituição Federal de1988. “Artigo 60 a constituição poderá ser emendada mediante 

proposta: § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: IV- Os 

direitos e garantias individuais”. (BRASIL, 1988) 

A partir dos fundamentos espraiados nas regras acima, parte da boa doutrina 

pátria, se deleita para se posicionar contrária a redução da maioridade penal. Visto que, a 

redução da maioridade penal é uma ofensa gravosa aos direitos e garantias individuais, que 

não pode jamais ser abolidas por emenda constitucional. Seria necessário um poder 

constituinte originário para deliberar sobre a temática. Certamente, qualquer lei ou Proposta 

de Emenda Constitucional que tentar mexer na redução da maioridade penal será considerada 

na ti morte. 

Acredita-se que a redução da maioridade penal se afigura uma ofensa aos 

princípios, direitos e garantias constitucionais ofertados aos menores. Portanto, não é justo 

cercear a liberdade desse grupo de cidadãos, antes de se experimentar outras possibilidades, 

de oferecer mecanismos necessários ao seu bom e sadio desenvolvimento. 

A redução da maioridade penal se demonstra inconstitucional, injusta, além do 

mais, os cárceres não são dotados de uma dignidade valorativa, não cumprem seu objetivo 

primeiro que é ressocializar. Por outro lado é prioritário e absoluto o direito à vida e com 

supremacia sobre os demais direitos, portanto, fica para o legislador a responsabilidade de 

manter as incolumidades físicas de todos salvo de qualquer lesão ou ameaça. 

 

5.2 RECRUDESCIMENTO DAS SANÇÕES PARA OS CRIMES CONTRA A VIDA E 

HEDIONDOS 
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Apesar de entender legítimo a inconstitucionalidade da redução da maioridade 

penal por ofensa a regra constitucional, não se pode aceitar que o estatuto da criança e do 

adolescente seja imune às modificações necessárias e exigidas pela sociedade. Sendo os 

direitos estabelecidos à medida de sua necessidade, conforme relata a trajetória histórica, se 

faz necessário uma análise pormenorizadamente da legislação especial do menor. A vida é o 

maior bem jurídico do cidadão e deve ser preservada a qualquer custo, mesmo que para isso 

tenha que endurecer a lei. 

Do ponto de vista social e humanitário o Estado deve garantir dentro de uma 

razoabilidade, de uma ponderação, de uma sistemática o direito de vida para todos, desde a 

concepção até a morte natural, bem como lhes ofertar um tratamento digno e humanista, 

independentemente, de ser ou não, infrator. A incolumidade física das pessoas é direito de 

todos e dever do Estado. Portanto, este, deve dispor dos meios necessários para disponibilizar 

direitos, conforme artigo 144 do diploma Constitucional. “Artigo 144 a segurança pública, 

dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”. (BRASIL, 1988) 

A constituição equipara num mesmo dispositivo os direitos à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e a propriedade. Sendo todos direitos de primeira geração é de se 

compreender que por coerência e lógica, o legislador, primeiramente alocou no texto 

constitucional o direito à vida. Imagine-se que foi sem pretensão, porém, a disposição foi para 

dá uma maior proteção à vida, visto que, os outros só se exteriorizam se o cidadão dispuser da 

mesma. 

 

Artigo 5º, da Constituição Federal de 1988. Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e a propriedade, nos termos seguintes. (BRASIL, 1988) 

 

A violência praticada por menor é imposta, atualmente, como causa para se 

reduzir a maioridade penal para 16 anos, porém, fica comprovado que a medida é 

inconstitucional, no entanto, nada impede que as sanções sejam agravadas dentro do próprio 

estatuto. A Carta Magna, apenas conferiu inimputabilidade ao menor de 18 anos, mais não 

limitou o quantum penal a se aplicar, apenas garantiu que não haverá pena de caráter 

perpétuo, conforme dispõe artigo 5º, inciso XLVII, alínea “b”. O quantum máximo penal foi 

taxado em 30 anos, conforme artigo 75, mas nada impede que esse patamar possa se elevar ou 
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diminuir, necessidade momentânea é que vai mensurar. “Artigo 75. O tempo de cumprimento 

das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 (trinta) anos.” (BRASIL, 1940) 

O Estatuto da Criança e do Adolescente também fez sua limitação em 03(três) 

anos, podendo alcançar o maior até 21(vinte um) anos, no entanto, como não houve limitação 

na constituição tal parâmetro poderá ser alavancado. Analisando a problemática do ponto 

vista legislativo, parte do legislador, entende que o estatuto é brando, paternalista e carece de 

uma reforma urgente. Vale salientar que no congresso nacional dormitam nas prateleiras 

daquela casa vários projetos de lei com o objetivo de agravar as sanções da lei 8.069/90. 

O Projeto de Lei 346 de 2011 de autoria do senhor Hugo Leal pede a alteração do 

estatuto no sentido de dar nova redação ao parágrafo 3º do artigo 121 e § único do art. 123. 

 

Art. 121... 
Art.2º o § 3º do artigo 121, da lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que passa a 
vigorar com a seguinte redação. 
§ 3º o período máximo não poderá exceder a três anos, exceto em caso de prática de 
ato infracional que a legislação penal puna com reclusão, quando poderá chegar até 
cinco anos. 
Art. 123...  
Art. 3º o parágrafo único do art. 123, da lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a 
vigorar com a seguinte redação 
Parágrafo único. Durante o período de internação, inclusive provisória serão 
obrigatórias atividades pedagógicas e de formação técnico- profissional. (BRASIL, 
2011) 

 

O Projeto de Lei 5454 de 2013 de autoria de Andréia Zito pede alteração do 

código penal, lei 12/12594 e estatuto com ênfase para os artigos 121, § 3 do estatuto e Art. 64 

§ 10 da lei 12.594/12. 

 
Art. 64 de lei 12.594/12 § 10.  A internação compulsória será por prazo 
indeterminado, sujeito a reavaliação a cada seis meses, que poderá ser determinada 
de oficio ou a requerimento do Ministério Público ou defensor. (NR). 
Art. 121... 
§ 3º O período máximo de internação será de três anos, salvo no Regime Especial de 
Atendimento, em que o período máximo de internação será de até oito anos. 
(BRASIL, 2013) 
 

Vale salientar que não se faz necessário reduzir a maioridade penal como se 

almeja parte da sociedade, basta fazer as correções necessárias, as alterações, o 

aperfeiçoamento no estatuto de maneira a torná-lo mais efetivo, a ponto de garantir um maior 

amparo aos adolescentes e a sociedade. A reforma é necessária para se evitar maiores lesões 

aos direitos de vida e dignidade do cidadão, bem como não permitir que uma lei moderna e 

atual se torne um ordenamento jurídico sem credibilidade e obsoleto, por falta efetividade. 
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Levando-se em consideração o direito de se manter vivo do cidadão ora em 

conflito com o direito da privação da liberdade do menor e a dignidades de ambas as partes, 

cidadão e menor infrator, o Estado deve encontrar uma solução plausível, legalista, para 

garantir de maneira geral, que todos gozem dos direitos de ir, vir e dispor, do direito à vida, à 

liberdade, à dignidade e ter suas integridades físicas preservadas, como reza a Carta Maior. 

Ante os questionamentos da inconstitucionalidade da redução da maioridade 

penal, caso se aprove, poderia se pugnar por alterações no próprio Estatuto da Criança e do 

Adolescente, pela desconsideração do dispositivo jurídico esculpido no artigo 121, parágrafo 

terceiro da lei 8.069/90, para se possibilitar a aplicação de uma medida mais justa ao infrator 

que atentar contra a vida das pessoas, cometerem crimes hediondos e cruéis. 

Os crimes hediondos também são repudiados pela sociedade, carecendo por parte 

do Estado uma maior proibição e assim, conceder uma maior garantia aos cidadãos. Os crimes 

hediondos, do ponto de vista da criminologia sociológica estão no pico da pirâmide da 

axiologia criminal, devendo, portanto, ser tratados como maior rigor por parte do Estado. São 

crimes de maior lesividade, de consensual repugnância por ofender acentuadamente à 

dignidade da pessoa humana.  

 

Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, consumados ou 
tentados: (Redação dada pela Lei nº 8.930, de 1994) (Vide Lei nº 7.210, de 1984) I – 
homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, 
ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, II, 
III, IV e V); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 1994) II – latrocínio (art. 157, § 
3º, in fine); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 1994) III – extorsão qualificada 
pela morte (art. 158, § 2º); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 1994) IV – extorsão 
mediante sequestro e na forma qualificada (art. 159, caput, e §§ lº, 2º e 3º); (Inciso 
incluído pela Lei nº 8.930, de 1994) V – estupro (art. 213, caput e §§ 1º e 2º); 
(Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) VI – estupro de vulnerável (art. 217-A, 
caput e §§ 1º, 2º, 3º e 4º); (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) VII – 
epidemia com resultado morte (art. 267, § 1º). (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 
1994) VII-A – (VETADO) (Inciso incluído pela Lei nº 9.695, de 1998) VII-B – 
falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins 
terapêuticos ou medicinais (art. 273, caput e § 1º, § 1º-A e § 1º-B, com a redação 
dada pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998). (Inciso incluído pela Lei nº 9.695, de 
1998) Parágrafo único. Considera-se também hediondo o crime de genocídio 
previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956, tentado ou 
consumado. (Parágrafo incluído pela Lei nº 8.930, de 1994) (BRASIL, 1990) 

 

O homicídio tem pena que poderá chegar a 30 (trinta) anos de recolhimento, é o 

crime de maior reprovação social, que mais abala a sociedade, portanto, poderia se dilatar a 

sanção do menor infrator que incorrer no crime de homicídio e hediondo  para que se aplique 

uma medida capaz de corrigi-lo, cumprida em estabelecimento apropriado, com a 
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condicionante da obrigatoriedade do estudo, preferencialmente profissionalizante, de modo 

que o infrator não seria apenado, e sim, recolhido ao sistema de internato para estudo.  

 

Art. 121 Matar alguém: pena de reclusão, de 06(seis) a 20(vinte) anos. Homicídio 
qualificado-§ 2º se o homicídio é cometido: I- mediante paga ou promessa de 
recompensa, por outro motivo torpe; II- por motivo fútil; III- com emprego de 
veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que 
possa resultar perigo comum; IV- à traição, de emboscada, ou mediante 
dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do 
ofendido; V- para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de 
outro crime; pena – de reclusão de 12(doze) a 30(trinta) anos. (BRASIL, 1940) 

 

Também poderia ser desconsiderado o critério biológico adotado pelo 

ordenamento jurídico penal pátrio, pois quem age nesses modus operendi, é de se 

compreender que tenha há época da ilicitude, a capacidade de entender o caráter ilícito de sua 

conduta, ao menos relativamente. Levando-se em consideração a possível alteração do 

estatuto poderia se aplicar o mínimo da pena do crime cometido, no caso do homicídio a pena 

seria 06 (seis) anos, que é o mínimo legal, e como isso se aumentar a garantia de vida dos 

demais componentes do grupo da comunidade, da sociedade. A absoluta incapacidade seria 

afastada para dar guarida a uma capacidade relativa, onde o Estado donatário do direito do jus 

puniend possa aplicar uma medida condizente com a gravidade da conduta. 

Segundo entendimento de Beccaria (2013) prevenir os delitos é melhor do que 

punir o homem, uma boa legislação é semear bem-estar aos cidadãos. 

 

É preferível prevenir os delitos a ter de puni-los; e todo legislador sábio deve antes 
procurar impedir o mal que repará-lo, pois uma boa legislação não é mais do que a 
arte de proporcionar aos homens a maior soma de bem-estar possível e livrá-los de 
todos os pesares que se lhes possam causar, conforme o cálculo dos bens e dos 
males desta existência (BECCARIA, 2013, p. 94). 

 

As ações positivas da humanidade devem ser disseminadas de maneira a alcançar 

o maior número de pessoas, devem-se reprimir as condutas ilícitas de tal modo que, os 

cidadãos de alma sensível, regido por boas leis, perda apenas a liberdade de cometer o mal. 

Leal (2006), também se posiciona pela real necessidade de atualização no estatuto 

da criança e do adolescente, visto que manter a idade penal nos 18 anos é uma utopia. 

 

Mas é necessário aqui e agora, à sociedade, premida pelo aumento da delinquência e 
da violência e algo deve ser feito no âmbito da legislação, a manutenção da idade 
penal de 18 anos significa uma gloriosa utopia, a crença em que a reeducação é o 
cominho, postura assumida em nosso País, desde os anos vinte. [...] Treze anos após 
sua sanção, o estatuto clama por uma atualização, ditada pela experiência de sua 
implantação e já reclamada por seus próprios autores, os quais propõem a edição de 
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uma lei de aplicação das medidas socioeducativas, alterando o texto da lei original 
(LEAL, 2006, p. 33). 

 

Tomando como fundamento legal o posicionamento doutrinário ora exposto, se 

abre um canal de possibilidade para uma possível revisão no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, resta saber se a sociedade aceitará tais argumentos ofertados como alternativa 

para alteração da referida lei. Dar um verdadeiro sentido as medidas socioeducativas é 

imprescindível para acalmar os ânimos ora aflorados e restabelecer a civilidade. 

No contexto atual, a atualização do Estatuto da Criança do Adolescente se faz 

extremamente necessário, levantando-se consideração a efetividade e obrigatoriedade do 

estudo dentro dos centros de recolhimento. A educação, além de garantida com absoluta 

prioridade, é solução ideal para se evitar o aprisionamento de pessoas. Edgar Morim reforça o 

posicionamento de que a educação é solução capaz de modelar completamente a pessoa 

humana e por consequência direcioná-la para o caminho certo, condizente com a concepção 

de cidadão.  

 

5.3 DA EDUCAÇÃO 

 

Para Morim (2000) a educação é fundamental no favorecimento da aptidão da 

mente humana para resolver problemas essenciais.  

 

A educação deve favorecer a aptidão natural de mente em formular e resolver 
problemas essenciais e, de forma correlata, estimular o uso total da inteligência 
geral. Este uso total pede o livre exercício da curiosidade, a faculdade mais 
expandida e a mais viva durante a infância e a adolescência, que com frequência a 
instrução extingue e que, ao contrário, se trata de estimular ou, caso esteja 
adormecida, de despertar (MORIM, 2000. p. 39). 

 

A educação se apresenta, por unanimidade, nos posicionamentos dos mais 

variados doutrinadores e da maioria da sociedade como solução efetiva para a prevenção e 

controle da violência e na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A educação se 

apresenta como possibilidade diversa ao encarceramento infanto-juvenil e contrária à 

violência, portanto, se oportunizada às crianças, nos primeiros anos de vida, não será 

necessário puni-las nas fases subsequentes. 

Na mesma linha de raciocínio de Morim (2000), está Leal (2006) quando elege a 

educação como solução para o controle e prevenção da delinquência juvenil. A solução está 
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nas medidas de prevenção de primeiro grau, ou seja, educação, saúde, emprego, lazer e 

salário. 

O direito social à educação é importantíssimo na construção de uma sociedade 

mais justa, igualitária e solidária, e para semear uma paz social efetiva. A mesma se apresenta 

como direito de todos e dever do Estado e da família com garantia em vários artigos 

Constitucional, dentre eles, merece destaque os artigos 6º, 205, 214.  

 

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (EC no 
26/2000 e EC no 64/2010). 
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 
Art. 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, com 
o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e 
definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a 
manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 
modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes 
esferas federativas que conduzam a: (EC no 59/2009). (BRASIL, 1988) 

 

A sociedade clama por justiça e não por injustiça, porém, se obriga a agarrar-se a 

qualquer tábua de salvação, mesmo que nesta se esconda uma armadilha. Aprisionar os 

jovens, em local inadequado, antes mesmo de lhes patrocinar seus direitos é uma ofensa das 

maiores cometida pelo Estado. A cobrança é no sentido da forçar o Estado legítimo a cumprir 

com suas obrigações e não reduzir a maioridade penal a qualquer custo.  

A redução da maioridade penal, na prática, pode gerar uma lesão irreparável para 

o jovem, para a sociedade e para o Estado. Há décadas, especialmente nas 03 (três) últimas, os 

Estados Democráticos de Direito vêm usando a axiologia de justiça como portal para 

legitimidade, pois sua normatização é superior ao da legalidade.  A regra, a lei, o código sede 

espaço para o humanismo das ideias, os princípios, a constitucionalização e a justiça. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A preocupação neste estudo foi a de refletir sobre a violência, a legalidade da 

redução da maioridade penal, bem como oferecer possibilidades contrárias ao não 

encarceramento do menor, em prisão comum. A violência, hoje, questionada por parte da 

sociedade, também vitimiza o adolescente, quando a omissão estatal, familiar e da sociedade 

se efetiva, à medida que não cumprem seu papei protetor garantido por lei e pela constituição. 

Atualmente, encontra-se em vigor o Estatuto da Criança e Adolescente, lei 

8.069/90, que regra as condutas ilícitas praticadas por menor, os procedimentos e as medidas 

aplicadas aos adolescentes e às crianças. Entretanto, apesar do estatuto ser considerado por 

parte da boa doutrina, uma legislação moderna e atual, que respeita os direitos dos 

inimputáveis, a violências e criminalidade não para de crescer.  

Fazendo um comparativo, se a legislação é boa o a delinquência juvenil só 

aumenta a luz de alerta pisca para a possibilidade de se reformar o estatuto, de modo que, 

torne as medidas mais efetivas. Uma boa legislação é aquela que se queda à flexibilidade para 

melhor atender às necessidades requeridas. Na verdade, o estatuto não demonstra tanta 

eficiência como se imagina, existem falhas a serem corrigidas para um melhor aproveitamento 

da lei.  

A sociedade cobra bastante rigor na responsabilidade dos menores, porém, não 

tem o mesmo empenho em cobrar do Estado o cumprimento de suas obrigações firmadas no 

contrato social postos em direitos e garantias elencados nos vários preceitos legais e 

constitucional. Não se pode negar que o cárcere do menor ou do maior mesmo não sendo o 

melhor local para se cumprir pena ou sanção ainda é um mal necessário, porém, é 

indispensável à fixação de políticas públicas mais efetivas para se evitar o recolhimento.  

Hoje, se pugna pela redução da maioridade penal, essencialmente, com base no 

crescimento avassalador da violência e da criminalidade, no entanto, não se parou para 

pensar, que a violência é mais ampla e pode se apresentar para o cidadão de várias maneiras: 

física, moral e psicologicamente. Certamente, o Estado, a sociedade e as famílias devem 

enxergar com olhar clínico seu papel para com os menores, se antes de requerer uma solução 

paliativa para o controle de violência, não são condutores da mesma. 

Se olhar o problema de outra vertente, o que se verifica diariamente nos meios de 

informação é que os menores vêm sendo alvo de grande violência, por vários setores sociais, 

pois seus direitos são desrespeitados, tem pouca proteção Estatal, são vulneráveis e flexíveis 

às possibilidades ofertadas pelo estado ilegítimo e jogados a toda sorte dos vícios mundanos.  
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Aprisionar jovens sem antes lhes conceder as oportunidades garantidas pelas mais 

diversas legislações jurídicas no mundo, bem como pelas cartas Constitucionais dos Estados 

mais modernos e Democráticos, é no mínimo, uma agressão a dignidades da pessoa. Vale 

salientar que as políticas públicas disponibilizadas ao menor são dotadas de absoluta 

prioridade e obrigatoriedade. Portanto, não é moral e ético o Estado procrastinar a sua 

efetividade. 

A educação, além de ter prioridade absoluta, transforma o homem, o retira de 

classes social inferior e o aloca em outra mais confortável. O homem é donatário do direito à 

vida, à liberdade, à dignidade, à saúde, à educação, o lazer, o trabalho e desfrutar de uma paz 

social sem ser incomodado. Sendo o homem titular desta gama de direitos e garantias, não é 

razoável aprisioná-los, antes de lhes possibilitar, com absoluta efetividade, o exercício pleno 

deste manancial jurídico que está a sua disposição. Percebe-se que não se pode deixar de 

analisar a estrutura de um ambiente voltado ao cumprimento da privação de liberdade dos 

menores, agregado valores prioritários.     
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