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RESUMO 
 
 
 
 

FERREIRA, Brenda Sarah Goes. Maioridade Penal: Uma análise do projeto de 
Emenda Constitucional nº171/93. Trabalho de Conclus ão de Curso (Monografia 
– Graduação em 2016). Faculdade Cidade Verde – FCV,  2016.  
 
 
 
O presente artigo tem o objetivo de apresenta aspectos penais de pessoas maiores 
de dezoito anos, menores de dezoito anos e sobre a - PEC (Processo de Emenda 
Constitucional) 171/93 – a qual visa em alguns casos, reduzir a maioridade penal de 
Dezoito anos de idade para Dezesseis anos idade. Essa Emenda foi proposta 
devido ao grande aumento de atos criminais praticados por adolescentes menores 
de idade. O enfoque segue para a diferença de penas impostas sobre o Código 
Penal e o Estatuto da criança e do adolescente ECA, com estudos voltados para 
prisões de reclusão e detenção, e o entendimento do ECA sobre a questão de 
reeducação em suas medidas disciplinares para menor, buscando assim a diferença 
de penas aplicadas e de tal forma beneficiando o intelecto do menor infrator. E por 
fim traz analises de pensamentos sobre aspectos positivos e negativos para tal 
emenda. O presente trabalho foi estruturado com base em pesquisas e 
primeiramente sobre a Constituição, visando o conhecimento de tais fatos e 
conceitos como crime e penas sendo prejudicial à comunidade brasileira.  
 
  
 
Palavras-Chave: PEC da Redução da Maioridade – Penas – Prisões - Reeducação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
 

FERREIRA, Brenda Sarah Goes. Criminal Majority: A p roject analysis of 
Constitutional Amendment nº 171/93 . Completion of Course Work (Monograph 
– Graduation in 2016). College Cidade Verde – FCV, 2016. 
 
 
 
This article aims to present criminal aspects of people over eighteen, under eighteen 
years and over - PEC (Process of Constitutional Amendment) 171/93 
- which aims in some cases, reduce the legal age of eighteen years of age to sixteen 
years old. This amendment was proposed due to the large increase of criminal acts 
committed by underage teenagers. The focus moves to the difference in penalties 
imposed on the Penal Code and the Child and Adolescent Statute ECA, with studies 
into seclusion prisons and detention, and understanding of the ECA on the issue of 
re-education in their disciplinary measures for minor, thus seeking the difference in 
penalties applied and so benefiting the intellect of the child offender. And finally 
bringing analysis of thoughts about positive and negative aspects to such 
amendment. This work was structured based on research and first on the 
Constitution, seeking knowledge of such facts and concepts as crime and penalties 
being harmful to the Brazilian community. 
 
 
Keywords: PCA – Reduction of Manhood – Feathers – Prisons – Re-education.  
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INTRODUÇÃO 

  

 O presente trabalho busca expressar o grande avanço da criminalidade, e 

como os menores de dezoito anos, os penalmente inimputáveis estão se 

introduzindo nessa vida criminal, assim foi que surgiu a PEC (Proposta de Emenda 

Constitucional) 171/93, onde se visa fazer com que esses menores de idade, em 

alguns casos, tenham a mesma punição que um maior de dezoito anos.  

 A sociedade é a chave mestra para a indução do menor no Brasil, hoje as 

diferenças sociais em questões econômicas, e psicológicas influenciam o menor a 

escolher o que quer para sua vida, caso que se distingue conforme sua educação. A 

educação é o meio onde se eleva ao intelecto humano, fontes de conhecimentos, 

quando o menor possui uma boa influencia pela sua sociedade, família e afins, o 

crime dificilmente é instaurado como uma opção de meio de sobrevivência, ou como 

ato certo para se viver bem.  

 Ainda visando neste trabalho a apresentação sobre conceitos de crime e 

penas, como para adulto são impostas penas de reclusão e detenção, e para o 

menor medidas socioeducativas, cada um se ligando ao grau ofensivo da conduta 

cometida pelo menor.  

 Vejamos se aprovada a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 171/93 

quais são os lados bons e ruins para o menor, e o porquê a sociedade possui ideias 

tão divergentes umas das outras.  

 Assim como possui a guerra contra as drogas, o menor possui um acesso 

ilimitado e sem fiscalização as substâncias ilegais o que dificulta sua reeducação, 

pois o vicio é totalmente descontrolado, e se para um adulto é difícil à reabilitação 

para um menor não poderia ser diferente.  

 O ser humano se guia conforme sua experiência, o que aprendemos hoje, 

será o que vamos fazer no futuro, a questão social, econômica e ética são os polos 

para que o indivíduo busque melhorias em sua vida, seja para o lado positivo, na 

forma digna, ou o lado negativo, a forma criminal. 

 O objetivo é destacar as razões positivas e negativas de uma proposta de 

emenda constitucional que possivelmente não trará bons frutos para a vida de um 
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menor, e consequentemente para a vida da sociedade, levando neste para a 

discussão do conceito de penas e crimes, assunto que normalmente é desconhecido 

para população em geral. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

CRIME E SUAS CONSEQUENCIAS 

 

1.1 – Conceito de Crime 

 

 

A sociedade é regida por ordenamentos Jurídicos e para o meio infracional 

temos o Código Penal e o Código de Processo penal, em ambos se tem artigos de 

leis que se presa à ética e a moral sobre penas a fins de buscar o bem-estar social e 

o controle de delitos com penas a serem elencadas por juízes com circunstâncias 

judiciais e agravantes, seguidos pelo texto constitucional.  

Os delitos são ações que não visam este bem-estar social, e que em seu ato, se 

resulta em pena, recebendo o grau devido em questão da culpabilidade, visando o 

grau de reprovação da conduta, de acordo com as condições pessoais do agente e 

das características do crime e do dano sofrido. 

Cezar Roberto Bitencourt define o crime sendo: 

 

“o conceito de crime no Brasil “A Lei de Introdução ao Código 
Penal brasileiro (Decreto-lei n. 3.914/41) faz a seguinte 
definição de crime: “Considera-se crime a infração penal a que 
a lei comina pena de reclusão ou detenção, quer isoladamente, 
quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa; 
contravenção, a infração a que a lei comina, isoladamente, 
penas de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou 
cumulativamente””. (BITENCOURT, 2015,v. 1,  p. 279).   

 

 

As penas e crimes se encontram na Constituição Federal e se dão conforme 

os seguintes princípios: 

Princípio da Legalidade tem por fundamento que nenhum ato pode ser 

entendido como crime sem que esteja previsto em lei, assim também se da para a 

pena, nenhuma pena pode ser imposta sem que a lei a defina e a aumente ou 

diminua.  
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O sujeito não pode ser obrigado a cumprir uma pena ou praticar um ato que 

não esteja expressamente escrita em artigos de leis, caso o mesmo ocorra à 

conduta é tipificada como ilegal ou como crime.  

 

Fernando Capez diz sobre a Legalidade: 

 

 “a) Legalidade: a pena deve estar prevista em lei vigente, não 
se admitindo seja cominada em regulamento ou ato normativo 
infralegal (CP, art. 1º, e CF, art. 5º, XXXIX).”(CAPEZ, 2011, v. 
1p. 385). 
 

O mesmo se encontra no Artigo 5º XXXIX da Constituição Federal: 

  
 

 “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 à propriedade, 
nos termos seguintes: 
XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena 
sem prévia cominação legal.”(VADEMECUM, 2016, p. 8). 

 

 Princípio da Personalidade tem como fundamento que a pena imposta não 

passará da pessoa do condenado, onde ninguém pode responder por um crime 

cometido por outrem, ou seja, punido por conduta ou fato alheio. 

 Cada indivíduo tem a responsabilidade de responder por seus próprios atos, 

tendo que arcar com seus direitos e deveres sem ferir os mesmos de outra pessoa.  

 Ainda pela visão de Fernando Capez, o mesmo se tem pela personalidade o 

seguinte: 

 

 “c) Personalidade: a pena não pode passar da pessoa do 
condenado (CF, art. 5º, XLV). Assim, a pena de multa, ainda 
que considerada dívida de valor para fins de cobrança, não 
pode ser exigida dos herdeiros do falecido.”(CAPEZ, 2011, v. 
1p. 385) 

 

 

 O mesmo se encontra no Artigo 5º XLV da Constituição: 

 

“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 
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vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: 
XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, 
podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do 
perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos 
sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do 
patrimônio transferido.”(VADEMECUM, 2016, p.8). 

 

 

Princípio da proporcionalidade possui a visão de que, toda pena deve ser 

proporcional ao ato cometido, uma pena não pode ser superior àquela imposta pela 

lei, e o Estado deverá ter um limite na hora da imposição da mesma, sempre 

seguindo a dignidade da pessoa humana. 

 

  “f) Proporcionalidade: a pena deve ser proporcional ao 
crime praticado (CF, art. 5º, XLVI e XLVII).”( CAPEZ, 2011, v. 
1p. 385). 

 

Este princípio se encontra no Artigo 5º XLVI e XLVII : 

 

 

 “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 à propriedade, 
nos termos seguintes: 
XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre 
outras, as seguintes: 
a) privação ou restrição da liberdade; 
b) perda de bens; 
c) multa; 
d) prestação social alternativa; 
e) suspensão ou interdição de direitos; 
XLVII - não haverá penas: 
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do 
art. 84, XIX; 
b) de caráter perpétuo; 
c) de trabalhos forçados; 
d) de banimento; 
e) cruéis;” (VADEMECUM, 2016, p.8) 
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1.2 – Dos tipos de Penas Privativas de Liberdade 

 

 

A pena por si possui um caráter negativo, onde a mesma é imposta devidamente 

para o criminoso pelo Estado, como caráter de consequência pela conduta 

praticada, as principais consequências das penas são a reclusão e a detenção. 

A reclusão e a detenção para o Código Penal possuem três tipos de regime que 

se dão entre regime fechado, semiaberto e aberto, expresso em seu artigo 33:  

 

 

Art. 33  – “A pena de reclusão deve ser cumprida em regime 
fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime 
semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a 
regime fechado. 
§ 1.º Considera-se: 
regime fechado a execução da pena em estabelecimento de 
segurança máxima ou média; 
regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, 
industrial ou estabelecimento similar; 
regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou 
estabelecimento adequado”(VADEMECUM, 2016, p.544). 

 

 

As penas de Reclusão e Detenção tem por finalidade o mesmo intuito, porém 

possuem graus diferentes, a reclusão se inicia como regime fechado se as penas 

impostas forem superiores ou iguais a 8 anos, o semiaberto menor que oito anos e 

maior que quatro, e o aberto se for menor ou igual a quatro anos.  

 

“Regimes penitenciários da pena de reclusão a) Se a pena 
imposta for superior a 8 anos: inicia o seu cumprimento em 
regime fechado. b) Se a pena imposta for superior a 4, mas 
não exceder a 8 anos: inicia em regime semiaberto. c) Se a 
pena for igual ou inferior a 4 anos: inicia em regime aberto.” 
(CAPEZ, 2011, p. 386) 

 

 

Já a detenção que possui o regime semiaberto e aberto, o semiaberto se da para 

a pena que for superior a 4 anos, e o aberto para pena que for igual ou inferior a 4 

anos.  
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“Regimes penitenciários iniciais da pena de detenção a) Se 
a pena for superior a 4 anos: inicia em regime semiaberto. b) 
Se a pena for igual ou inferior a 4 anos: inicia em regime 
aberto. c) Se o condenado for reincidente: inicia no regime 
mais gravoso existente, ou seja, no semiaberto.” (CAPEZ, 
2011, p.387). 

 

 

 

1.3 – Regime Fechado  

 

 

É o regime onde a segurança é máxima ou média, no inicio o mesmo é 

submetido a testes criminológicos para seleção de execução, ele se da para a pena 

de reclusão somente.  

O artigo 34 do Código Penal possui o seguinte texto:  

 

“Art. 34. O condenado será submetido, no início do 
cumprimento da pena, a exame criminológico de classificação 
para individualização da execução. 

§1º O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e 
a isolamento durante o repouso noturno. 

§2º O trabalho será em comum dentro do estabelecimento, 
na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores do 
condenado, desde que compatíveis com a execução da pena. 

§3º O trabalho externo é admissível, no regime fechado, 
em serviços ou obras públicas.” (VADEMACUM, 2016, p. 544). 

.” 
 

 

No decorrer do cumprimento da pena o individuo durante o dia trabalha junto 

com outros detentos em lugares específicos e durante a noite é recolhido em uma 

cela individual, para maior controle em questão de fugas. 

 

“Um dos deveres do preso no regime fechado é o trabalho 
durante o dia, recolhendo-se a noite à cela individual. Portanto, 
a ideia do legislador foi a de submeter o preso a um isolamento  
mais rigoroso. Contudo, durante o dia trabalhará com os 
demais detentos em lugar comum. É admissível o trabalho 
externo do preso durante o cumprimento da pena em regime 
fechado em serviços ou obras públicas, desde que, por óbvio, 
sejam tomadas todas as cautelas para evitar sua 
fuga.”(TRIGUEIROS NETO, 2012, v. 5, p.90). 
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 Esse é o regime onde o delinquente mostra um perigo elevado para a 

sociedade. É especifico da reclusão e dependendo da conduta do preso o mesmo 

pode ganhar anos de prisão, ou reverter seu estado para os outros regimes menos 

severos. 

 

 

1.4 – Regime Semi aberto  

 

 

O Regime Semi aberto possui a mesma ideia que o regime fechado, porém para 

o individuo a pena deverá ser cumprida em colônias agrícolas, industrial ou 

estabelecimento correspondente, e a cela poderá ser coletiva, este regime configura 

para a pena de reclusão e detenção. 

Arthur da Mota Triguiros Neto ressalta sobre o regime semi aberto: 

 
 “São semelhantes às regras do regime fechado, submetendo-
se o condenado a trabalho em comum durante o dia em 
colônias penais agrícolas, industriais ou similares. É admissível 
o trabalho externo, bem como a frequência dos condenados a 
cursos profissionalizantes. Durante a noite, os condenados 
serão recolhidos às celas coletivas.” (TRIGUIROS NETO, 2012, 
v. 5, p.92). 
 
 

1.5 – Regime Aberto  

 

 

Regime aberto é a pena menos severa o sentenciado possui a liberdade 

necessária para cumprir a pena em casa do albergado ou estabelecimento 

adequado, onde o individuo tem o dever de trabalhar durante o dia e se recolher nos 

estabelecimentos citados durante a noite, são um regime onde visa à autodisciplina, 

chance que o condenado tem de demonstrara sua responsabilidade perante a pena 

imposta, este regime é para a pena de reclusão e detenção. 

Tem-se conforme entendimento do Artigo 36 do Código Penal: 

 

Art. 36 – O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso 
de responsabilidade do condenado. 
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§ 1º – O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem 
vigilância, trabalhar, freqüentar curso ou exercer outra atividade 
autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno 
e nos dias de folga. 
§ 2º – O condenado será transferido do regime aberto, se 
praticar fato definido como crime doloso, se frustrar os fins da 
execução ou se, podendo, não pagar a multa cumulativamente 
aplicada. (VADEMECUM, 2016, p. 545). 
 

 

 Assim, possuímos três tipos de penas para questões de detenção e reclusão, 

as penas apresentadas são direcionadas as pessoas maiores de dezoitos anos, são 

elas para o individuo que já possui total ciência do seu ato ilegal e é a qual ira punir 

a sua conduta.  
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CAPITULO II 

 

 

MENOR INIMPUTAVEL  

 

2.1 - MENORIDADE  

 

 

O Brasil assim como alguns países tem como maioridade penal a idade 

mínima de dezoitos anos, onde teoricamente o individuo passa a se tornar 

consciente de seus atos criminais, e assim ser punido conforme nosso código penal 

em vigor.   Segundo o código penal brasileiro em seu artigo 26, o conceito de 

inimputabilidade se dá quando o agente é incapaz de prever ou entender a ilicitude 

de seu ato.  

 

Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao 
tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de 
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo 
com esse entendimento. (VADEMECUM, 2016, p. 543). 
 

 

O termo inimputável se da quando um agente não possui a idade suficiente 

para receber a culpa conforme texto constitucional. Assim fazendo com que o menor 

se encaixe nesse termo pelo seu déficit de idade.  

 

“A imputabilidade pode ser definida como a aptidão do 
indivíduo para praticar determinados atos com discernimento, 
que tem como equivalente a capacidade penal. Em suma, é a 
condição pessoal de maturidade e sanidade mental que 
confere ao agente a capacidade de entender o caráter ilícito do 
fato e de determinar-se segundo este entendimento.(PONTE, 
2001, p.26).  
 

 

Contudo com o foco no menor de idade o artigo 27 do Código Penal firma 

legalmente. 
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Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente 
inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na 
legislação especial. (VADEMECUM, 2016, p. 543). 

 

Assim, se tem conforme artigo penal que o menor é regido por leis especiais 

que se encontram no Estatuto da Criança e do Adolescente.  

 

2.2 – Estatuto da Criança e do Adolescente em visão in fracional.  

 

 

Nos tempos atuais a questão de jovens delinquentes é amparada pela 

legislação especial Estatuto da Criança e do Adolescente, onde menores de dezoito 

anos, que praticam atos infracionais e não crimes ou contravenções penais são 

recolhidos para passarem por medidas socioeducativas, com o intuito de 

reeducação do menor. Essas medidas se encontram no artigo 101 e 112 da Lei 

Federal 8.069/90 que diz: 

 

“Art. 101.  Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 
98, a autoridade competente poderá determinar, dentre 
outras, as seguintes medidas: 
I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo 
de responsabilidade; 
II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; 
III - matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento 
oficial de ensino fundamental; 
IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à 
família, à criança e ao adolescente; 
V - requisição de tratamento médico, psicológico ou 
psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; 
VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, 
orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;” 
(VADEMECUM, 2016, p. 1067) 
 

 

“Art. 112.  Verificada a prática de ato infracional, a autoridade 
competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes 
medidas: 
I - advertência; 
II - obrigação de reparar o dano; 
III - prestação de serviços à comunidade; 
IV - liberdade assistida; 
V - inserção em regime de semiliberdade; 
VI - internação em estabelecimento educacional; 
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. 
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§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua 
capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da 
infração. 
§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida 
a prestação de trabalho forçado. 
§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou deficiência 
mental receberão tratamento individual e especializado, em 
local adequado às suas condições”.(VADEMECUM, 2016, p. 
1068). 

 

 As medidas representadas nos artigos acima têm a finalidade da reabilitação 

do menor, as mesmas não têm caráter punitivo e sim o objetivo de reeducação, para 

que o mesmo não volte a cometer tais atos, e possa ser introduzido novamente na 

sociedade. Essas medidas são aplicadas conforme o grau da conduta praticada e 

são separadas da maneira que segue. 

 

 

2.3  – Medidas Socioeducativas .  

 

2.3.1 – Advertência  

 

 A advertência tem por objetivo o esclarecimento do ato praticado e assim, por 

autoridades competentes, chamar a atenção verbalmente do menor afim de não 

cometer novamente o ato infracional.  

 

“O caráter intimidatório se perfaz com a leitura do ato 
infracional na presença dos responsáveis legais pelo 
adolescente autor do ato infracional, e o caráter pedagógico 
pressupõe um procedimento ritualístico, com vistas a obter do 
adolescente um comprometimento de que tal fato não se 
repetirá.” (SPOSATO, 2006, p. 120). 
 

 

 Artigo 115 do ECA: “Art. 115. A advertência consistirá em admoestação 

verbal, que será reduzida a termo e assinada.” (VADEMECUM, 2016, p.1068). 

É a medida com o menor teor de punição, este esclarecimento se da para o 

menor e para o seu responsável deixando-os cientes do ato infracional ocorrido. 
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2.3.2 – Obrigação de repara o dano 

 

 

A obrigação de reparar o dano tem o intuito de que o menor deverá reparar o 

prejuízo econômico ao qual sua conduta proporcionou, ou algo que compense a 

restituição da coisa para a vítima.  

 

“A reparação de dano se faz a partir da restituição do 
bem, do ressarcimento e/ou de outras formas de compensação 
da vítima. Caracteriza-se como uma medida coercitiva e 
educativa, levando o adolescente a reconhecer o erro e repará-
lo.” (SPOSATO, 2006, p. 120). 

 

 

Artigo 116 do ECA: 

 

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.  

Parágrafo único. Havendo manifesta impossibilidade, a 
medida poderá ser substituída por outra adequada. 
(VADEMECUM, 2016, p. 1069). 

 

 

2.3.3 – Prestação de serviço para à comunidade 

 

 

A prestação de serviço para à comunidade o menor tem que exercer 

trabalhos gratuitos para à comunidade, em entidades sociais e por tempo designado 

pela lei e pelo juiz no período máximo de 6 meses, com a finalidade do menor se 

encontrar em fazeres da sociedade e assim permanecer perto da mesma, ter a 

convivência para que entenda seu ato infracional e assim não voltar a comete-lo. 

 

“Se bem executada, a medida proporciona ao jovem a 
experiência da vida comunitária, de valores sociais e 
compromisso social, de modo que possa descobrir outras 
possibilidades de convivência, pertinência social e 
reconhecimento que não a prática de infrações” (SPOSATO, 
2006, p. 121). 
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Artigo 117 do ECA: 

 

Art. 117. A prestação de serviços comunitários consiste na 
realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período 
não excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais, 
hospitais, escolas e outro 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 à jornada normal de trabalho. 

 

 

2.3.4 – Liberdade assistida 

 

 

 A Liberdade assistida é o acompanhamento do menor assistido por 

autoridades, por tempo determinado de no mínimo 6 meses e poderá ser revogada e 

substituído caso está se tenha por necessário.  

 

“A medida de liberdade assistida prima pela manutenção dos 
vínculos sociais e comunitários e, por conseguinte, pela 
manutenção da liberdade do adolescente, sem, contudo, deixar 
de exercer uma limitação no exercício de seus direitos.” 
(SPOSATO, 2006, p. 122). 

  

Artigo 118 do ECA: 

 

Art. 118. A liberdade assistida será adotada sempre que se 
afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, 
auxiliar e orientar o adolescente.  
§ 1º A autoridade designará pessoa capacitada para 
acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por 
entidade ou programa de atendimento. 
§ 2º A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 
seis meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, 
revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, 
o Ministério Público e o defensor.(VADEMECUM, 2016, 
p.1069). 
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Essa medida é um simples acompanhamento, é a fiscalização do menor, para 

que o mesmo não cometa mais infrações e se torne necessário uma pena mais 

severa.  

 

2.3.5 – Semiliberdade  

 

 

 A semiliberdade é onde o menor deverá ser restrito de sua liberdade por 

unidades especializadas, e deverá ser obrigado à escolarização e a 

profissionalização, por tempo determinado pelo juiz.  

 Está medida é uma forma de transição, ela não comparta a punição da 

internação, pois é autorizada a realização de atividades para a comunidade em meio 

aberto, e com a ajuda do mesmo meio a socialização do menor para retirada dos 

atos criminais, sendo possível ser decretada desde o inicio, porém o menor terá que 

demostrar avanços para que a medida tenha um fim. 

 

“A semiliberdade consiste na medida intermediária entre a 
internação e o meio aberto. É modalidade de medida privativa 
da liberdade, com possibilidade de realização de atividades 
externas.” (SPOSATO, 2006, p. 127). 
 

 

 Artigo 120 do ECA: 

 

“Art.120. O regime de semi-liberdade pode ser determinado 
desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, 
possibilitada a realização de atividade externas, 
independentemente de autorização judicial. 
§ 1º São obrigatórias a escolarização e a profissionalização, 
devendo, sempre que possível, ser utilizada os recursos 
existentes na comunidade.  
§ 2º A medida não comporta prazo determinado aplicando-se, 
no que couber, as disposições relativas à 
internação.”(VADEMECUM, 2016, p. 1069). 
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2.3.6 – Internação  

  

 

A Internação é a pena aplicada, onde o menor é privado de sua liberdade, 

quando praticado atos do artigo 122 do ECA, mantido em unidades de internação 

por tempo não determinado, sendo feitas reavaliações a cada seis meses por 

autoridades competentes. 

 

“A medida de internação consiste, deste modo, em real 
e efetiva privação de liberdade em estabelecimento destinado a 
adolescentes, porém assemelhado aos estabelecimentos 
prisionais, dadas suas características de instituição total.” 
(SPOSATO, 2006, p. 129). 

 

 

 Artigo 121 e 122 do ECA: 

 

 

“Art. 121. A internação constitui medida privativa de liberdade, 
sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e 
respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 
§ 1º Será permitida a realização de atividades externas, a 
critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa 
determinação judicial em contrário. 
§ 2º A medida não comporta prazo determinado, devendo sua 
manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, 
no máximo a cada seis meses. 
§ 3º Em nenhuma hipótese o período máximo de internação 
excederá a três anos. 
§ 4º Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o 
adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semi-
liberdade ou de liberdade assistida. 
§ 5º A liberação será compulsória aos vinte e um anos de 
idade. 
§ 6º Em qualquer hipótese a desinternação será precedida de 
autorização judicial, ouvido o Ministério Público. 
§ 7º A determinação judicial mencionada no § 1º poderá ser 
revista a qualquer tempo pela autoridade 
judiciária.”(VADEMECUM, 2016, p. 1069). 
 

 

“Art.122. A medida de internação só poderá ser aplicada 
quando: 
I – tratar-se de ato infracional cometido mediante grave 
ameaça ou violência a pessoa; 
II – por reiteração no cometimento de outras infrações graves; 
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III – por descumprimento reiterado e injustificável da medida 
anteriormente imposta. 
§ 1º O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo 
não poderá ser superior a três meses, devendo ser decretada 
judicialmente após o devido processo legal.(Redação dada 
pela Lei nº 12.594, de 2012)(Vide) 
§ 2º Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, 
havendo outra medida adequada.”(VADEMECUM, 2016, p. 
1069). 

  

 

 A Internação é a medida socioeducativa onde o menor vive como se estivesse 

em cárcere privado, por cometer crime de grave ameaça, onde o mesmo demostra 

perigo para a sociedade, porém essa conduta do artigo citado serve para a 

reeducação do menor, que obrigam a pratica de atividades complementares 

referentes à educação e a vida em sociedade.     

 Ainda assim, a internação é a ultima medida a ser tomada, se por 

entendimento outra forma de punição for mais adequada para o ato infracional 

cometido, a internação não será decretada, porém ela visa totalmente a 

socioeducação, não a fim de tirar os direitos dos menores, mas sim dando a 

oportunidade de educá-los. 

 

“A privação de liberdade, assim sendo, somente é cabível ante 
a verificação dos pressupostos objetivos e como condição 
necessária para que se realize a socioeducação do 
adolescente, A restrição da liberdade deve significar apenas 
limitação do exercício pleno do direito de ir e vir e não de 
outros direitos constitucionais.” (SPOSATO, 2006, p. 132). 

 

 

 Essas são as medidas socioeducativas previstas no código especial o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, para que o menor passe por avaliações, onde 

o objetivo é ajudar o individuo a não entrar em um parâmetro criminal e 

posteriormente receberem penas mais severas.  

 Cada medida tem seu grau de reprovação, decorrente ao ato infracional 

praticada, se for visto a grave ameaça para a população em geral, a pena mais 

severa será imposta, porém se a meios pelo qual o menor delinquente ser punido a 

fim de não prejudicar o mesmo, está sempre será a principal opção das autoridades, 
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que tendem a visar o bem-estar tanto da população como do menor, pois a 

ressocialização do mesmo será sempre a melhor saída para a sociedade.   
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CAPITULO III 

 

 

PEC 171/93, CONCEITOS CONTRA E A FAVOR A MUDANÇA DA  REDUÇÃO DA 

IDADE PENAL. 

 

3.1 – PEC 171/93 RELATO 

 

 

Na data de 19 de Agosto de 1993 foi proposta a PEC 171/93 pelo ex Deputado 

Federal Benedito Augusto Domingos, filiado ao PP-DF (Partido Progressista), onde 

visa à alteração do Artigo 228 da Constituição Federal que diz:  

 

“Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às 
normas da legislação especial.”(VADEMECUM, 2016, p. 74). 

 

Com a ideia de reduzir a idade penal de dezoitos anos de idade para 

dezesseis anos. A seguinte PEC proposta tem a seguinte redação: 

 

“São penalmente inimputáveis os menores de dezesseis anos, sujeitos as normas da 
legislação especial”. 

 

 A Justificativa para a sua alteração é que essa lei é velha, o menor dos anos 

quarenta não tem mais a mesma visão que os menores da atualidade. O criador da 

ementa Benedito Augusto Domingos ressalta em um de seus discursos, disponíveis 

no site da G1: 

 

"Se há algum tempo atrás se entendia que a capacidade de 
discernimento tomava vulto a partir dos 18 anos, hoje, de maneira 
límpida e cristalina, o mesmo ocorre quando nos deparamos com 
os adolescentes com mais de 16" 

 

A PEC 171/93 já está sendo tramitada há aproximadamente 23 anos, sendo 

arquivada e posteriormente desarquivado pelo Deputado Eduardo Cunha no ano de 

2015.  
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3.2  - Aspectos Negativos da Maioridade Penal  

 

 

Primeiramente, a questão da Maioridade Penal é uma cláusula pétrea, ela se 

da a uma questão Constitucional, e por tratados internacionais ao qual o Brasil 

adotou juntamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente, optar pela forma de 

medidas socioeducativas conforme expresso em artigo da ONU publicado em junho 

de 2015.  

A responsabilidade criminal do menor não é a melhor solução para que acabe 

com a violência no Brasil, na atualidade é melhor educar do que punir, pois a 

criança, adolescente e o jovem, são o futuro do País.  

Conforme artigo da ONU publicado em 2015, o que faz o menor se envolver 

no mundo criminal são os problemas com a pobreza, desemprego, educação falha 

de baixa qualidade e a saúde precária, itens essenciais para uma sociedade 

organizada. O que falta para o menor é a inclusão para seguir em caminhos 

profissionais futuros, o apoio educacional para que esse menor expresse interesse 

em vida conjunta, em uma sociedade organizada, e assim ficar longe das ruas e da 

vida criminal que ameaça a cada dia o futuro das famílias brasileiras. 

O Artigo possui a seguinte redação:  

 

“A redução da violência e a plena proteção da vida de 
adolescentes e jovens resultam de leis e políticas públicas 
orientadas para o fortalecimento de trajetórias, inclusão 
educacional e profissional, acesso à saúde, à justiça, a 
equipamentos sociais, culturais e esportivos, a promoção de 
cidades inclusivas, o enfrentamento ao racismo institucional, a 
promoção de masculinidades não hegemônicas, a eliminação 
de diferentes formas de discriminação contra mulheres, além 
de formas alternativas e não violentas de reconhecimento 
social.” 
 

 

No Brasil graças ao Estatuto da Criança e do Adolescente, já 

responsabilizamos adolescentes em ato infracional, a lei foi criada para que o menor 

seja punido no intuído de reeducação, já que a maioria dos adolescentes abandona 

a escola por questões sociais, o que falta na realidade é a lei ser cumprida e 

executada na forma prevista em lei.     
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Outra problemática brasileira são as drogas, o menor a cada dia possui mais 

acesso a esse tipo de substancia, e como a maioria dos adolescentes não se 

encontram nas escolas, o uso de entorpecentes é constante e assim cresce a venda 

e a posse, no Brasil a venda de drogas é crime, porém é um dos meios mais fáceis 

de se ganhar dinheiro, é ai que o menor desamparado se enfraquece, tendo como 

um meio de sustento fácil, porém perigoso,  o que pode trazer serias consequências 

para seu futuro.  

 Maria José G. Salum diz que: 

 

 “A droga se converteu no grande eixo moral, religioso, político 
e ético da reconstrução do inimigo interno, alavancando o 
crescente aumento da população encarcerada, como sempre 
seletivamente composta por pobres, jovens e afro-
descendentes. Em pesquisa realizada há quase 20 anos, 
constatei o aumento do ingresso no sistema penal para a 
infância e juventude de meninos e meninas criminalizados por 
posse ou venda de drogas, a partir da adoção do paradigma 
bélico-proibicionista.”(MAGALHÃES, SALUM E OLIVEIRA, 
2015, p. 23). 
 

 

 Na atualidade a busca e o acesso às drogas se tornou uma guerra, as drogas 

consomem a vida desses menores e os tiram do caminho correto, é ai que a 

sociedade perde sua futura geração, pois os menores de hoje serão os adultos de 

amanhã. 

 

 

3.2.1 – Vida Carcerária  

 

 

O Brasil sofre com a superpopulação carcerária, por ser um pais grande e 

com o índice de violência crescendo, as prisões não suportam mais a quantidade de 

presos e os menores que iram se envolver com criminosos estarão fora do controle, 

assim perdendo sua juventude e seu futuro como diz o deputado José Guimarães 

em uma reportagem da revista ÉPOCA. 

 

“Não dá para misturar os jovens com bandidos de alta periculosidade. O que está em 
jogo é o futuro dessas gerações.”  
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 A redução da Maioridade Penal não seria um sinônimo de redução de 

violência, para o Brasil educar seria um preço menor para os cofres públicos e mais 

eficiente do que punir. 

 O que faria com que a violência diminuísse seriam as políticas públicas, a 

organização social. Ainda existem adolescentes pobres que buscam uma vida 

melhor, sem a pratica do crime, porém a situação às vezes não o permite a busca, 

pois possui uma família em estado de pobreza agravante, e o mesmo se vê em 

desamparo e tendo que fazer trabalhos baixos se classificando como ilegais. 

  O Artigo da ONU ainda traz em um de seus parágrafos:  

 

 

“O aumento do encarceramento não é solução para o problema 
da violência. A violência, em sendo um fenômeno de múltiplas 
causas, demanda, para sua solução, a adoção de políticas 
públicas de segurança cidadã com abordagem integral.  
Apesar de grandes avanços nos últimos anos, são ainda 
muitos os desafios para a juventude no país. Milhões de 
adolescentes e jovens continuam a enfrentar problemas como 
a pobreza, o subemprego, o desemprego, a falta de educação 
de qualidade e o acesso limitado às ações, insumos e serviços 
em saúde”. 

 

 

A redução da maioridade faria com o que o estado perdesse o foco da 

educação, seria a perda de um compromisso que a sociedade tem perante o jovem, 

pois deixaria de educa-lo para puni-lo, a punição na maioria das vezes não está 

ligada ao melhor para a mente de um adolescente, pois a vida carcerária é um meio 

perigoso que muitas vezes não atrai o individuo para a sociedade e sim o perdemos 

para as facções criadas dentro de presídios. 

  

“A história da criminologia apresenta inúmeras evidências de 
que a pena não “diminui a criminalidade”. O caso brasileiro é 
uma prova contundente disso: nos últimos 20 anos 
multiplicamos nossa população carcerária e somos os 
macabros campeões de letalidade policial” (MAGALHÃES, 
SALUM E OLIVEIRA, 2015, p. 30) 
 

 

O que afasta uma criança e adolescente do crime é a sociedade, educação e 

o modo de vida que o individuo leva, a prisão não afasta menores do crime, pelo 
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contrario, ela pode piorar a visão de um adolescente em convivência com maiores 

praticantes do crime e assim fragilizar sua socialização e impedir uma reversão 

necessária na vida do mesmo. 

 

 

3.3 – Aspectos Positivos da Redução da Maioridade  

  

 

A sociedade também possuem alguns pensamentos a favor da maioridade, 

com o avanço da tecnologia o menor tem maiores chances de conhecimento de 

coisas que antes não eram de fácil acesso, na atualidade o adolescente de 

dezesseis pode trabalhar, casar, contratar, votar e afins, atividades relacionadas à 

vida civil, porém eles também matam, roubam, estupram, cometem crimes com o 

mesmo teor de risco que um maior de idade e por serem amparados por uma lei 

especial, eles não respondem igualmente pela conduta praticada.  

 Outras visões mostram que para a sociedade o menor é um alvo sem futuro, 

como se o menor não conseguisse a ressocialização e futuramente a cadeia fosse o 

lugar para onde ele estivesse destinado a ficar, pois como o menor sabe de sua 

impunidade a pratica do crime se tornaria constante e a retirada do menor desse 

meio criminal se tornaria difícil e de impossível reversão. 

 Hoje em dia o menor é utilizado como mão-de-obra para o trabalho criminal, 

decorrente da realidade que ele nasce, e da maneira que é gerado, ele perde sua 

infância, pois já é destinado a trabalhos ilegais, é onde se vê que os maiores 

causadores de roubos e furtos no país são estes menores, ficando pouco tempo 

detidos e voltando ao crime.  

 Na visão das pessoas que são a favor, o menor delinquente não possui o 

respeito à vida, o estupro, por exemplo, a pessoa independente de idade não tem o 

direito de violar sexualmente outra pessoa, e ainda sair sem ser punido pelo ato 

ilegal que cometeu, e veem como o principal culpado a segurança falha do país. 

 Em uma entrevista a Revista ÉPOCA a deputada federal Keiko Ota que se 

mostra a favor da PEC 171/93 possui a seguinte ideia:  

 

“A redução da maioridade pode ajudar a combater a 
criminalidade por meio de dois caminhos. A punição é o 
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primeiro, visto que a impunidade incentiva à prática de crimes 
cada vez mais graves. O outro caminho é impedir que jovens 
de 16 anos sejam aliciados para o crime. Isso protegerá os 
jovens de serem influenciados por adultos criminosos que 
praticam crimes e obrigam jovens menores de idade a assumir 
a culpa, diante de medidas socioeducativas brandas.”  
 
 

 Nesta visão tem-se que o menor nas ruas fica sempre sujeito a prática do 

crime, e se tem que com a redução da maioridade o mesmo ficaria protegido desses 

adultos criminosos que muitas vezes obrigam menores a se envolverem a casos 

divergentes da sua real ideologia de vida. 

 Ainda com o intuito de afirmar que a redução da maioridade é uma saída para 

a redução do crime a deputada Keiko Ota completa:   

 

 “Os adolescentes, assim como todo cidadão, também 
devem seguir leis e regras sociais para o convívio em 
sociedade. Temos que melhorar o sistema prisional 
urgentemente e usar a inteligência para separar jovens e 
adultos do crime organizado dos presos comuns, para que eles 
cumpram a pena em ambientes separados desses criminosos, 
evitando que entrem na escola do crime.”  

 

 

 Tem-se que para melhor saída é o menor ser responsabilizado como um 

adulto, porém tratado de maneira diferente em questão da vida nos presídios e a 

solução seria uma possível separação dos jovens para com os adultos criminosos.  

 A participação do menor nos crimes tem crescido constantemente, porém a 

questão não é só prender e punir, a questão é prender, solucionar o problema, 

tornar o menor responsável pelos seus atos, e mostrá-los como é o ambiente 

carcerário e assim fazer com que o menor não queira isso para a sua vida. 

 A redução não é para todos os tipos de crime, é específico para crimes 

hediondos, crime com alto grau de reprovação para a sociedade, se o menor pode 

cometer esses tipos de crimes, o mesmo também pode receber a devida pena que 

recai para esse tipo de conduta.  

 Para o caso de aceitação de tal emenda a pergunta seria, por que um menor 

que comete os mesmos crimes que um adulto, não pode ser julgado e sentenciado 

como o mesmo, já que o discernimento e a capacidade de raciocínio se encontram 

em uma igualdade tamanha, e em casos, a inteligência do menor se aparenta 
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superior que a do adulto? Concentra-se ai a luta para aprovação da maioridade 

penal, e assim a intuito de convencer o menor a não cometer mais crimes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O crime praticado em visão geral por crianças e adolescentes se tornou 

constante pelo fato que no Brasil a maioria da população se encontra em estado de 

miséria, uma miséria tanto econômica, quanto psicológica, a falta de emprego, 

moradia, politicas publicas em favor a sociedade carente, e o incentivo a educação 

estão em um nível inferior do que se é esperado para uma sociedade pacifica.  

 Assumir a responsabilidade, consentir que os menores estejam nessas 

condições por motivos governamentais é uma saída que o governo deveria se 

preocupar, visando meios de reeducação, meios esses que leve para o intelecto, ao 

raciocínio, fazer com que o menor veja o certo e o errado. 

 O mundo hoje é cheio de atrativos, tecnológicos, drogas, o acesso às mídias 

sem supervisão, o mundo ilegal, isso está de fácil almejo, os menores correm ao 

lado dessas ilegalidades desenfreadas, as drogas são facilmente encontradas e 

consumidas a cada passar dos anos, e o numero de menores que buscam essas 

substancias é totalmente assombroso.  

 Conforme visto, a lei e seus artigos, já punem o menor da sua vida civil e 

criminal, o que ocorre é que está lei não está sendo utilizada do modo em que ela foi 

criada e planejada, o menor possui o seu tipo de punição, tal esta que se da para o 

seu grau de idade, uma regra dada a uma pessoa adulta, fere a mente de uma 

pessoa que se encontra em desenvolvimento físico e mental.  

 Pela falta de educação, a sociedade em que o menor vive se encontra em 

desacordo com a realidade que o mesmo deveria ter, assim primeiramente devemos 

olhar para onde esses menores estão sendo encaminhados, posteriormente 

verificarmos para onde este caminho o levou e chegarmos à conclusão de quem 

foram os culpados.  

 Certamente que punir é dever do estado, e o crime de um menor têm o 

mesmo resultado de um crime praticado por um adulto, possuímos a politica de 

segurança publica para que esses crimes se mantenham controlados, porém se o 

menor já se encontra em uma fase de acesso a esses adultos criminosos nas ruas, 

poderíamos imaginar o acesso maior que ele não teria dentro de uma penitenciaria 

vivendo a cada dia mais perto deles e assim sendo retirado o seu direito a vida em 

quanto criança e adolescente.      
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 O menor não deveria ser visto como vítima no meio criminal, porém não 

deveria ser visto como um adulto, a sociedade não deve punir se ela pode educar, a 

educação é a chave mestra para um mundo melhor e mais honesto.   
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