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(IN)CONSTITUCIONALIDADE DA PEC 33/2012 

 

 

 

Antonio Gilberto Vasconcelos Aires1 
 

 

RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo estudar o tratamento normativo e doutrinário da 
imputabilidade penal dos menores de idade com a finalidade de verificar a possibilidade de reduzir a 
idade penal. Diante disso, questiona-se: A natureza jurídica da proposta contida na PEC 33/2012 
seria a mesma das normas insculpidas no art. 5º da CF/88, que possuem o cunho de garantia 
individual fundamental; ou apenas se trata de uma regra de política criminal, adaptável com o evoluir 
da sociedade, sem a cristalização do art. 60, § 4º, IV da CF/88, o qual imporia a necessidade de uma 
nova Constituição Federal para que fosse feita esta mudança, sob pena de ser ferido o Princípio do 
Devido Processo Legal, tornando tal mudança inconstitucional? O método de procedimento utilizado 
foi o monográfico. Respondendo à questão problema desse estudo, tem-se a registrar que a proposta 
contida na PEC 33/2012, tem natureza diversa da norma prevista no art.5º da CF/88. Trata de uma 
regra de política criminal, adaptável com o evoluir da sociedade. Tal proposta é contrária a doutrina 
de proteção integral que norteia a Constituição Federal e fundamenta o Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Ao texto Constituição vigente cabe emendas; entretanto, não prospera sugestão de 
emenda que tenha por intento abolir direitos e garantias individuais. Somente com a promulgação de 
uma nova Constituição, tal proposta poderia ser incluída de forma constitucional. 
 
Palavras-chave: Proteção normativa. Criança e Adolescente. Direitos Fundamentais. Ato 
Infracionário. Maioridade Penal. 
 
ABSTRACT: The objective of this study was to study the normative and doctrinal treatment of juvenile 
criminal responsibility in order to verify the possibility of reducing the criminal age. In view of this, it is 
questioned: The legal nature of the proposal contained in PEC 33/2012. 5 of the CF / 88, which has 
the fundamental individual guarantee mark; Or it is only a rule of criminal policy, adaptable with the 
evolution of society, without a crystallization of art. 60, § 4, IV of CF / 88, which would impose the 
necessity of a new Federal Constitution for which this change was forged, under penalty of being 
violated Principle of Due Process Legal, made such a change unconstitutional? The procedure 
method used in the monograph. In response to the question of problem of study, there is a registrar 
that a proposal contained in PEC 33/2012, is different from the norm set forth in article 5 of the CF / 
88. It deals with a criminal policy rule, adaptable with the evolution of society. Such proposal is a part 
of integral protection that guides a Federal Constitution and bases the Statute of Child and 
Adolescent. The current Constitution text can be amended; However, there is no suggestion of 
amendment that attempts to abolish individual rights and guarantees. Only with the promulgation of a 
new constitution could the proposal be constituted. 
 
Keywords: protection rules.Child and teenager.Fundamentalrights.InfracionárioAct.Criminal majority. 
 
 

                                                 
1 Acadêmico do Curso de Direito da Antonio Meneghetti Faculdade. 
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1 Introdução 

 

O presente estudo tem como tema revisar a proposta de Emenda 

Constitucional n. 33/2012, a qual propõem alteração no que diz respeito a 

maioridade penal. A referida EC traz uma proposta de alteração do art. 129 da 

Constituição Federal para dispor que são funções institucionais do Ministério Público 

promover, privativamente, a ação penal pública e o incidente de desconsideração de 

inimputabilidade penal de menores de dezoito e maiores de dezesseis anos e, 

também, alterar o art. 228 da Constituição Federal para dispor que Lei 

Complementar estabelecerá os casos em que o Ministério Público poderá propor, 

nos procedimentos para a apuração de ato infracional praticado por menor de 

dezoito e maior de dezesseis anos, incidente de desconsideração da sua 

inimputabilidade.  

Como objetivo geral, elegeu-se estudar o tratamento normativo e doutrinário 

da imputabilidade penal dos menores de idade com a finalidade de verificar a 

possibilidade de reduzir a idade penal. Diante disso e à luz da Constituição Federal, 

questiona-se: A natureza jurídica da proposta contida na PEC 33/2012 seria a 

mesma das normas insculpidas no art. 5º da CF/88, que possuem o cunho de 

garantia individual fundamental; ou apenas se trata de uma regra de política 

criminal, adaptável com o evoluir da sociedade, sem a cristalização do art. 60, 

§ 4º, IV da CF/88, o qual imporia a necessidade de uma nova Constituição 

Federal para que fosse feita esta mudança, sob pena de ser ferido o Princípio 

do Devido Processo Legal, tornando tal mudança inconstitucional? 

O método de procedimento utilizado foi o monográfico. O método monográfico 

consiste no estudo de determinados indivíduos, profissões, instituições, condições, 

grupos ou comunidades, com a finalidade de obter generalizações. Aqui no caso, 

estudou-se a possibilidade da redução da maioridade penal, por meio da alteração 

de dispositivos constitucionais. 

Justifica-se o interesse pelo estudo do tema em razão da diversidade de 

opiniões que se tem acesso em razão da importância e repercussão que a questão 

da maioridade penal exerce na sociedade brasileira contemporânea. 

 O texto produzido está estruturado em três partes, na primeira, procurou-se 

expor alguns aspectos da proteção normativa à criança e ao adolescente; no 

segundo, a responsabilização do adolescente por ato infracional e no terceiro, e 
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último, discute-se a redução da maioridade penal à luz dos compromissos 

assumidos pelo Brasil em defesa das crianças e adolescentes. 

 

2 A proteção normativa à criança e ao adolescente - os principais aspectos: da 

Declaração Internacional dos Direitos da Criança, da Convenção sobre os 

Direitos da Criança e do Adolescente, da Constituição Federal e do Estatuto da 

Criança e do Adolescente 

 

Os direitos da criança e do adolescente são chamados de “novos” direitos, 

pois embora já existam há muito tempo na legislação brasileira, com a nova ordem 

constitucional de 1988 e com a entrada em vigor do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (1990), regulamentando o disposto na Constituição Federal, houve uma 

mudança significativa em relação aos direitos anteriormente vigentes. 

Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das 

Nações Unidas (ONU) registrou os cuidados especiais às crianças e à maternidade, 

seguida da Declaração Universal dos Direitos da Criança, da Organização das 

Nações unidas (ONU-UNICEF). Duas décadas depois, celebrou-se a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de São José da Costa Rica -, a qual 

estabeleceu que toda criança tem direito às medidas de proteção que a sua 

condição de pessoa em desenvolvimento requer, por parte da família, da sociedade 

e do Estado. Em 1989, ocorreu a Convenção Internacional sobre os Direitos da 

Criança, aprovada pelas Nações Unidas, a qual teve grande influência no Brasil 

(FONSECA, 2012, p. 65). 

De Paula (2002, p. 26) explica a evolução da preocupação do mundo jurídico 

em relação à criança e ao adolescente em quatro fases: 

 

1) de absoluta indiferença às questões da infância e juventude, aferível pela 
inexistência de normas relacionadas a crianças e adolescentes;  
2) de mera imputação criminal, onde as leis seriam inspiradas 
exclusivamente pelo propósito de coibir a criminalidade infanto-juvenil, 
tendo como pressuposto a capacidade de suportar as consequências do 
ilícito;  
3) tutelar evidenciado por leis objetivando conferir ao mundo adulto poderes 
tendentes à integração sócio familiar da criança ou adolescente em situação 
de patologia social, compondo forma de proteção reflexa de seus interesses 
pessoais;  
4) de proteção integral, onde as leis reconhecem direitos e garantias à 
criança e ao adolescente, tutelando interesses peculiares e outros comuns 
ao ser humano, bem como criam instrumentos para a efetivação dos seus 
direitos individuais frente à família, à sociedade e ao Estado. 
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Como já mencionado, com a nova ordem constitucional a partir de 1988, os 

direitos da criança e do adolescente sofreram profundas alterações em sua 

configuração, afastaram-se das características dos anteriormente vigentes. Essa 

realidade evidenciou-se com o artigo 227 da Constituição Federal de 1988 o qual 

dispôs: 

 

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 forma de negligência, discriminação, 
crueldade e opressão. 

 

Motivado pelo intuito de proteger crianças e adolescentes e, na pretensão de 

consolidar o disposto no artigo 227 da Constituição Federal, o legislador brasileiro 

aprovou, em 1990, a Lei nº 8.069, a qual ficou conhecida como o Estatuto da 

Criança e do Adolescente - ECA. 

De acordo com o que determina o ECA, 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-se-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 

(BRASIL, 1990, art. 3°). 

Adolescente, para efeitos do ECA é toda pessoa entre doze e dezoito anos de 

idade e, segundo esse mesmo Estatuto, criança, até doze anos de idade 

incompletos (BRASIL, 1990). Anterior ao ECA, vigorava o Código de Menores de 

1979. “Esse Código concentrava o poder no Juiz de Menores, com forte tendência à 

criminalização da pobreza e à internação do público infanto-juvenil. Essa legislação 

dirigia-se aos menores em situação irregular, ou seja, aos abandonados, carentes e 

infratores” (ZAPPE; RAMOS, 2010, p. 366). 

Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, o Estatuto é incisivo ao 

declarar que a criança e o adolescente têm 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 direito à liberdade garante, entre outros, a participação da vida 

familiar e comunitária, sem discriminação. Consiste em o direito ao respeito à 
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inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, 

abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, 

ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. 

A Lei nº. 13010, de 2014, altera o ECA para estabelecer que a criança e o 

adolescente tenha o direito de serem educados e cuidados sem o uso de castigo 

físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, 

educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família 

ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas 

socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, 

educá-los ou protegê-los (BRASIL, 2014). 

Desse modo, os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os 

agentes públicos executores de medidas socioeducativas que utilizarem castigo 

físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina ou 

educação, estarão sujeitos a encaminhamento a programa oficial ou comunitário de 

proteção à família; a tratamento psicológico ou psiquiátrico; a cursos ou programas 

de orientação; e, ainda, essas pessoas terão a obrigação de encaminhar a criança a 

tratamento especializado, estando ainda sujeitas a receber advertência (BRASIL, 

2014). 

 

3 Responsabilização do adolescente por ato infracional: a prática de ato 

infracional, a previsão e espécies de medidas socioeducativas previstas no 

ECA 

 

Quanto à definição de prática de ato infracional, o artigo 103 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente - ECA define nas seguintes palavras “considera-se ato 

infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal” (BRASIL, 1990). 

Dessa forma, nas palavras de Aquino (2012, p. 2) ato infracional, 

 

É o ato condenável, de desrespeito às leis, à ordem pública, aos direitos 
dos cidadãos ou ao patrimônio, cometido por crianças ou adolescentes. Só 
há ato infracional se àquela conduta corresponder a uma hipótese legal que 
determine sanções ao seu autor. 
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Quando o ato infracional é praticado por criança (até 12 anos), são aplicadas 

medidas de proteção. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são 

aplicáveis sempre que seus direitos forem ameaçados ou violados por ação ou 

omissão da sociedade ou do Estado; por falta, omissão ou abuso dos pais ou 

responsável; em razão de sua conduta (ECA, art. 98, inc. I ao III). Nesse caso, o 

órgão responsável pelo atendimento é o Conselho Tutelar.  

Já o ato infracional praticado por adolescente (entre 12 e 18 anos) deverá ser 

apurado pela Delegacia da Criança e do Adolescente a quem caberá encaminhar o 

caso ao Promotor de Justiça, uma vez que esse tem poderes para aplicar uma das 

medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.  As 

espécies de medidas Socioeducativas aplicadas ao adolescente infrator, mesmo 

tendo aspecto sancionatório e coercitivo, representa uma oportunidade de inserção 

em processos educativos (AQUINO, 2012). 

Schmidt (2009) destaca que as medidas socioeducativas possuem um duplo 

caráter, sendo ao mesmo tempo retributiva e socioeducativa. Retributiva no sentido 

de constituir-se em uma sanção, uma resposta do Estado a quem transgrediu seus 

regulamentos; e socioeducativa no sentido de possuir um objetivo nitidamente 

pedagógico e ressocializador. 

Aborda-se a seguir, de forma breve, as medidas sócio-educativas previstas no 

ECA e sua aplicação a cada caso concreto. 

a) Advertência: É a medida judicial, inicial, aplicada ao menor e consiste na 

admoestação verbal, a qual será reduzida a termo e assinada (art. 115 do ECA). O 

propósito com a advertência é alertar o adolescente e os seus genitores ou 

responsáveis para os riscos de seu envolvimento em atos infracionais. Para a sua 

aplicação é suficiente a prova da materialidade e indícios de autoria. A advertência 

pode vir acompanhada de uma medida de proteção ao adolescente ou de medida 

pertinente aos pais ou responsáveis. Dispensa o contraditório, bastando apenas o 

boletim de ocorrência pela autoridade policial que tomou conhecimento do fato, 

devidamente autuado e registrado. Logo após a manifestação do Ministério Público, 

será designada a audiência de apresentação, não carecendo a oitiva de 

testemunhas e vítima, entretanto sendo importante a presença dos pais ou do 

responsável. 
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b) Reparação de Danos: Previsto no art. 116 do ECA, a reparação de danos é 

aplicada quando o ato infracional tiver reflexos patrimoniais. Nesse caso, o 

adolescente deverá restituir a coisa, ou seja, promover o ressarcimento do dano, 

compensar o prejuízo da vítima. Esta medida poderá ser substituída por outra 

adequada se existir manifesta impossibilidade de ser cumprida. A reparação de 

danos não costuma ser aplicada uma vez que a maioria dos menores que praticam 

atos infracionais são de famílias sem condições financeiras de reparar o dano que 

causaram. Na esfera civil, o pai é responsável e responde pelo dano que o filho 

venha a causar a alguém. 

c) Prestação de Serviços à Comunidade: Forma de punição na qual o infrator 

não é retirado do convívio social. Nesse caso, o menor infrator poderá desenvolver 

tarefas benéficas a seu aprendizado e a necessidade social, por um período não 

excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros 

estabelecimentos congêneres, bem como programas comunitários ou 

governamentais (Art. 117 do ECA). Os serviços a serem atribuídas aos adolescentes 

deverão estar em conformidade com as suas aptidões, não podendo ultrapassar a 

oito horas semanais, para que não prejudique a frequência à escola ou a jornada de 

trabalho do adolescente. Também não pode ter duração superior a um semestre. A 

fiscalização cabe a entidade beneficiada, que deverá encaminhar todos os meses ao 

Juízo, um relatório minucioso das atividades e, se for o caso, comunicar a ausência 

ou falta do adolescente. 

d) Liberdade Assistida: Essa medida socioeducativa possibilita ao 

adolescente o cumprimento da medida em liberdade, junto à família, porém, sob o 

controle sistemático do Juízo e da comunidade. O adolescente não é privado do 

convívio familiar sofrendo apenas restrições a sua liberdade e direitos, tendo em 

vista a reeducação e a não reincidência (Art. 118 do ECA). Essa medida destina-se, 

em princípio, aos infratores passíveis de recuperação em meio livre, que estão se 

iniciando no processo de marginalização. Tem o prazo mínimo de seis meses, com a 

possibilidade de ser prorrogada, renovada ou substituída por outra medida (art. 118, 

§ 2°). 

e) Semiliberdade: É um meio termo entre a privação da liberdade, imposta 

pelo regime de recolhimento noturno, e a convivência em meio aberto com a família 

e a comunidade. O ECA, com o intuito de resguardar os vínculos do menor com os 

seus familiares e com a sociedade, previu esta medida, em dois regimes: o que é 
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determinado desde o início, e o que representa a transição para o meio aberto. No 

primeiro tipo, semiliberdade propriamente dita, o menor passará da instituição para a 

liberdade. No segundo tipo, que é o semi-internato, o menor passa da liberdade para 

a instituição, onde o “menor” deveria passar o dia trabalhando externamente e só se 

recolher à noite ao estabelecimento (Arts. 112, inciso V, e 120, §§ 1 ° e 2° do ECA). 

Sendo, entretanto, obrigatória à escolarização e a profissionalização, não 

comportando prazo determinado, aplicando-se, no que couber, as disposições 

relativas à internação. Essa medida pressupõe casas especializadas e preparadas 

para o recebimento desses adolescentes. 

f) Internação: Considerada como a mais severa de todas, por privar o 

adolescente de sua liberdade, a internação deve ser aplicada somente em casos 

mais graves, em caráter excepcional. Essa medida não comporta prazo 

determinado, uma vez que a reprimenda adquire o caráter de tratamento 

regenerador do adolescente, e não poderá em hipótese nenhuma exceder a três 

anos (§ 3° do art. 121), devendo ser reavaliada a cada seis meses, mediante 

decisão fundamentada. Atingido o limite de três anos, o adolescente deverá ser 

liberado, colocado em regime de semiliberdade ou de liberdade assistida. O 

parágrafo 5° do art.121 prevê a liberação compulsória do adolescente tão logo ele 

complete 21 anos de idade. A internação deve ser recomendada somente quando 

assegurar aos jovens ali internos, privados de sua liberdade, cuidados especiais, 

como proteção, educação, formação profissional, esporte, lazer, etc., para permitir-

lhe um papel construtivo na sociedade. A medida sócio-educativa da internação está 

sujeita aos princípios da excepcionalidade e da brevidade (ECA, art. 121). 

De acordo com o ECA, a internação só é cabível nas hipóteses em que não 

seja possível outra medida, devendo ser aplicada somente nos casos em que tratar-

se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa; por 

reiteração no cometimento de outras infrações graves e por descumprimento 

reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta (ECA, art. 122, I ao III). 

Como medida de caráter repressivo, a internação é considerada o último 

recurso aplicado em situações de extrema gravidade, em que não há outra medida 

mais adequada ao caso, e, ainda, deve estar sujeita aos princípios de brevidade e 

excepcionalidade. Nesse sentido, a Lei nº. 12.594, de 18 de janeiro de 2012, institui 

o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) regulamentando a 
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execução das medidas socioeducativas aplicadas ao adolescente que pratique ato 

infracional. 

O SINASE regulamenta as regras e critérios que envolvem a execução de 

medidas socioeducativas, incluindo-se nele os sistemas estaduais, distrital e 

municipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de 

atendimento a adolescente em conflito com a lei (BRASIL, 2012a). 

Conforme o SINASE, as medidas socioeducativas têm os seguintes objetivos: 

a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato 

infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação; a integração social 

do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais por meio do 

cumprimento de seu plano individual de atendimento; e a desaprovação da conduta 

infracional, efetivando as disposições da sentença como parâmetro máximo de 

privação de liberdade ou restrição de direitos, observados os limites previstos em lei 

(BRASIL, 2012a, art. 1º, §2º). 

 

4 Redução da maioridade penal: a PEC 33/2012, aspectos positivos e negativos 

à redução da maioridade penal à luz dos compromissos assumidos pelo Brasil 

em defesa das crianças e adolescentes 

 

A partir da entrada em vigor do novo Código Civil, em 2002, trazendo a 

alteração na idade de referência para a maioridade civil, determinando que "a 

menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática 

de todos os atos da vida civil" (art. 5º, da Lei n. 10.406/2002), teve inicio a discussão 

a respeito da maioridade penal. 

Reale Junior (2009, p. 34) entende que “os adolescentes são mais vítimas de 

crimes do que autores”, justifica que, “geralmente, estes convivem com a violência 

da periferia das grandes e médias cidades”. Salienta a existência de “dados que 

apontam que 65% dos infratores vivem em família desorganizada, junto com a mãe 

abandonada pelo marido, que, por vezes, tem filhos de outras uniões também 

desfeitas e luta para dar sobrevivência à sua prole”. 

Aqui, cabe o entendimento de Coelho (1998, p. 78) de que “a punição pura e 

simples, em nada contribuirá para a diminuição da incidência da violência no Brasil”. 

Entende que “a violência motivada pelos adolescentes se torna pequena diante da 

violência a que esses estão submetidos, em nome de adultos que, na maioria dos 
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casos, são os grandes responsáveis”. “O aumento do número de atos infracionais 

cometidos por jovens não significa que essa proporção seja superior aos ilícitos 

cometidos por adultos” (REALE JUNIOR, 2009, p.123). 

Outro argumento contrário à redução da maioridade penal é o de Arantes 

(2013, p. 12), 

 
A proposta de redução da maioridade penal, ao permitir que se encaminhe 
ao sistema carcerário adolescentes de 16 anos tipificados como traficantes 
e que sairão ainda muito jovens das prisões, poderá agravar ainda mais o 
problema da violência que se quer combater, uma vez que, longe de 
exceção, o envio de adolescentes a prisão poderá se tornar a regra. 

 

Entre os autores favoráveis à redução da maioridade penal estão, Nucci 

(2014) e Capez (2013). Os argumentos utilizados por quem é a favor da redução da 

maioridade penal de 18 anos para 16 anos, é no sentido de que, com os avanços 

vivenciados nos últimos anos, um jovem de 14,15 e 16 anos já tem total 

conhecimento do que é certo e errado; outros argumentam que se tem capacidade 

para votar aos 16 anos, mesmo que facultativo, este tem capacidade para ser 

responsabilizado por seus atos (SILVA, 2014, p. 4). 

No entendimento de Guimarães (2009, p. 6) a polêmica é saber se a redução 

da maioridade penal inibirá a prática de crimes e da utilização dos menores de idade 

como supostos autores das infrações penais, visando a impunidade dos verdadeiros 

criminosos. O autor defende que seja feita uma profunda reflexão a respeito do 

verdadeiro papel do estado e da própria sociedade na educação. 

Essas discussões resultaram na Proposta de Emenda Constitucional – PEC 

33/2012, a qual propõe alterar a redação dos arts. 1292 e 2283 da Constituição 

Federal. 

Em votação no Plenário sobre a PEC 33/2012, o senador Randolfe Rodrigues 

(apud FRANCO, 2014. p. 6), votou pela rejeição da redução da maioridade penal 

alegando que “O nosso sistema prisional não é feito para ressocializar. Não há 

dados de que o rebaixamento da maioridade penal reduz o índice de delinquência 

juvenil. Há aumento de chance de reincidência”. 

                                                 
2 Altera o artigo 129 para dispor que são funções institucionais do Ministério Público promover, 
privativamente, a ação penal pública e o incidente de desconsideração de inimputabilidade penal de 
menores de dezoito e maiores de dezesseis anos. 
3 Altera o art. 228 para dispor que Lei Complementar estabelecerá os casos em que o Ministério 
Público poderá propor, nos procedimentos para a apuração de ato infracional praticado por menor de 
dezoito e maior de dezesseis anos, incidente de desconsideração da sua inimputabilidade. 
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O grande ponto relatado para os que são contra a redução da maioridade 

penal, é a preocupação de se colocar estes menores de idade juntamente com 

usuários de drogas e bandidos muito mais perigosos, tendo a possibilidade de se 

tornarem reincidentes. Para Lemos (2013, p.29) “o cárcere produz mais cárcere e 

dor, mais vingança e ressentimento. Encarcerar adolescentes e cada vez mais cedo 

é a reação do fracasso de uma sociedade em proteger e garantir direitos 

fundamentais”. 

A aprovação da maioridade penal incita dúvidas além da redução da idade do 

autor do ato infracional. É preciso considerar que a criança e o adolescente que 

entram para o mundo do crime, além de perderem a liberdade, perdem a infância e 

os sonhos de uma vida inteira. Cabe ao Estado oferecer oportunidades e melhor 

qualidade de vida a esses jovens a fim de que os mesmos não venham a delinquir e, 

dessa forma, não seja preciso mudar as leis para puni-los por algo que talvez, eles 

próprios não sejam culpados nem responsáveis (ROCHA, 2013). 

Para Santos (2000, p.2), “Estado, Poder Público, Família e Sociedade, que 

têm por obrigação garantir os direitos fundamentais da criança e do adolescente 

(menores), não podem, para cobrir suas falhas e faltas, exigir que a maioridade 

penal seja reduzida”. 

Gomes Neto (2005, p. 5), pondera que: 

 

A responsabilização especial foi insculpida na legislação pátria, através de 
novo ramo do direito brasileiro, que é o Direito da Criança e do Adolescente, 
criado pela Lei 8.069/90, tendo como fontes formais a Doutrina da Proteção 
Integral, Consubstanciada no Direito Internacional - Convenção das Nações 
Unidas, Regras de Riad, Regras de Beijing, e, no Direito Pátrio, como fonte 
a própria Constituição Federal em seus artigos 227, 228, 204, II e § 2º do 
art. 5º. 

 

Reforça-se que o Brasil é signatário de diversos tratados internacionais que 

versam sobre Direitos Humanos. Entre eles, Mazzuoli (2008, p. 749) cita a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969); Protocolo Adicional à 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (1988); Protocolo à Convenção Americana sobre Direitos 

Referentes à Abolição da Pena de Morte (1990); Convenção Interamericana para 

Prevenir e Punir a Tortura (1985); Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência contra a Mulher (1994); Convenção Interamericana para 
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Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra Pessoas Portadoras de 

Deficiência (1999). 

Muitos princípios dessas Declarações, Pactos e Convenções Internacionais 

foram inseridos no ordenamento jurídico brasileiro. Tendo esses contribuídos para a 

aprovação de políticas públicas direcionadas para a preservação dos direitos 

fundamentais. Um exemplo é o Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH 

que entrou em vigor em 13 de maio de 1996, tendo como prioridade, os mecanismos 

de reinserção social do adolescente em conflito com a lei e a manutenção da idade 

de imputabilidade penal (CARDOSO, 2014, p. 46). 

O Brasil também é signatário da Declaração Universal do Direito da Criança 

adotada pela Assembléia das Nações Unidas - ONU, em 20 de novembro de 1959.A 

referida Declaração estabelece que toda criança necessita de proteção e de 

cuidados especiais, incluindo a proteção legal. “Na legislação brasileira, essas 

recomendações estão expressas na Constituição Federal (artigos 227 e 228); no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e em outros documentos que têm como 

premissa o bem-estar da criança” (ARANTES, 2015, p. 115). 

Ainda, para Gomes Neto (2000), qualquer emenda com o intuito de abolir do 

texto constitucional a idade penal ou, ou até mesmo reduzir a idade de 

responsabilização penal, será, certamente, inconstitucional e vedada expressamente 

pelo artigo 60, § 4º, IV,4 da Constituição Federal. 

Não é demais aqui ressaltar que a Constituição Federal de 1988 estabelece 

(art. 228), que a idade penal inicia-se aos 18 anos e que, antes dessa idade, o 

adolescente responde por seus atos na forma da legislação especial, que no caso, 

contida no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

 

5 Conclusão 

 

Ao examinar, nesse estudo, a proteção normativa à criança e ao adolescente, 

no que se refere a Declarações, Convenções, Tratados Internacionais, os quais 

influenciaram de modo significativo a legislação brasileira no que tange à proteção 

integral à criança e o adolescente, é possível afirmar que, a Constituição Federal e, 

especialmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, estão fundamentados na 

                                                 
4 CF. Art. 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. 
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noção do direito conhecida como “doutrina da proteção integral”, a qual reconhece 

crianças e adolescentes como titulares de todos os direitos delegados aos adultos, 

além de serem alcançados por outros direitos especiais, em razão de serem 

pessoas em situação peculiar de desenvolvimento. 

No que se refere a responsabilização do adolescente por ato infracional o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê medidas de proteção para 

crianças até 12 anos de idade e, medidas socioeducativas para adolescentes entre 

12 e 18 anos. O ECA traz as espécies de medidas socioeducativas previstas para 

cada situação. Cabendo ao Ministério Público a tarefa de representar à autoridade 

judiciária para a aplicação de medida sócio-educativa. 

A partir de entendimentos contrários ao sistema de responsabilização vigente, 

no que se refere a crianças e adolescentes, nasceu a Proposta de Emenda 

Constitucional - PEC 33/2012, sugerindo a redução da maioridade penal. Nessa 

proposta, o adolescente já responderia penalmente por seus atos a partir dos 16 

anos de idade. Os que são favoráveis a redução da maioridade penal apontam como 

justificativa, a diferença na maturidade dos jovens de hoje; aos 16 anos os 

adolescentes têm plena consciência de seus atos, assim como têm o discernimento 

do que é crime; a responsabilização imposta pelo ECA promove uma cultura de 

impunidade, instigando adolescentes a cometerem infrações; acreditam que a 

expectativa de punição reduziria a criminalidade e a violência. 

Respondendo à questão problema desse estudo, tem-se a registrar que a 

proposta contida na PEC 33/2012 tem natureza diversa da norma prevista no art.5º 

da CF/88. Trata de uma regra de política criminal, adaptável com o evoluir da 

sociedade. Tal proposta é contrária a doutrina de proteção integral que norteia a 

Constituição Federal e fundamenta o Estatuto da Criança e do Adolescente.  

Ao texto Constituição vigente cabe emendas; entretanto, não prospera 

sugestão de emenda que tenha por intento abolir direitos e garantias individuais. 

Somente com a promulgação de uma nova Constituição, tal proposta poderia ser 

incluída de forma constitucional. 
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