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RESUMO

O presente artigo pretende discutir as propostas de redução da idade penal em trâmite no Poder Legislati-
vo, sob o viés de sua pertinência e adequação como política de proteção à infância e, além disso, investigar 
a relação que a idade penal exerce no marco normativo nacional e internacional de proteção de crianças e 
adolescentes. São analisadas as propostas de emenda à Constituição que sugerem a redução da idade penal 
em face dos números de adolescentes e jovens envolvidos na prática infracional, ao mesmo tempo que 
contesta as propostas de redução da idade penal como medidas adequadas de segurança pública.
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A normativa brasileira de proteção à infância e à juventude

No fim da década de 1980, o Brasil altera a forma de tratamento jurídico confe-
rido à infância, abandonando a concepção da chamada “Doutrina da Situação 
Irregular” para adotar a nova e progressista “Doutrina da Proteção Integral”, 
fundada nos tratados internacionais da Organização das Nações Unidas.

De fato, é neste período que um conjunto de normas é publicado para dar 
forma ao ordenamento de proteção à infância e à juventude: a Constituição 
Federal (1988), a Convenção Internacional dos Direitos da Criança (1989) e 
também o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990).

A transição da Doutrina da Situação Irregular para a Doutrina da Proteção 
Integral pode ser entendida como uma revolução. Antes regidas pelo Código 
de Menores de 1979 (Lei nº 6.697/79), a infância e a adolescência eram enca-
radas juridicamente como algo problemático, que deveria ser constantemente 
vigiado. Destinada à assistência, proteção e vigilância de menores, refletia um 
Estado que poderia, a qualquer momento, intervir na vida dos menores toda 
vez que estes estivessem em situação irregular.

Pela lei, a situação irregular de um menor seria identificada se ele estivesse pri-
vado de condições essenciais à sua subsistência, se fosse vítima de maus tratos 
ou castigos imoderados, se estivesse correndo perigo moral, em afronta aos bons 
costumes, ou ainda se demonstrasse desvio de conduta ou praticasse infração 
penal. Não havia distinção entre adolescentes vitimados ou vitimizadores.

A perspectiva da legislação, assim, impunha às crianças e aos adolescentes a 
responsabilidade pela situação irregular em que se encontravam, cabendo ao 
Estado – pela lógica proposta pelo Código de Menores – intervir na vida das 
crianças e dos adolescentes para sanar tais irregularidades.

Com a Constituição Federal de 1988, este tratamento é abandonado, dando 
espaço para a Doutrina da Proteção Integral de crianças e adolescentes. De 
fato, a Constituição, ao determinar que crianças e adolescentes são destina-
tários de proteção especial, reconheceos como sujeitos de direitos, rompendo 
definitivamente com o Código de Menores e afinando-se com as normas inter-
nacionais de proteção à criança.

É a Convenção Internacional dos Direitos da Criança que difunde a Doutrina 
da proteção Integral, sustentada nos pilares de crianças e adolescentes como: 1) 
sujeitos de direitos; 2) em condição peculiar de pessoa em desenvolvimento; 3) 
destinatários de proteção especial; 4) a ser garantida pela família, Estado e pela 
sociedade, em mútua cooperação e responsabilidade.

O reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos se alia,
inevitavelmente, à garantia de sua autonomia e plena potencialidade para exer-
cício de sues direitos. São pessoas e, enquanto tais, devem ser respeitadas em 
sua integralidade e também em sua especificidade – “a condição peculiar de 
pessoa em desenvolvimento”.
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Assim, além dos direitos que compõem a esfera de proteção das pessoas adul-
tas, crianças e adolescentes têm garantida a proteção de sua condição especial 
de pessoa em desenvolvimento. Martha de Toledo Machado (2001) fala sobre 
a aparente quebra do princípio da igualdade, analisando a condição peculiar de 
pessoa em desenvolvimento e a proteção especial que lhes é destinada:

Não é meramente a diversidade de condição – mesmo recebida como necessi-
dade de dar valor ao pluralismo das distintas manifestações de potencialidades 
do ser humano, como instrumento de valoração da plenitude de dignidade hu-
mana – que justifica e autoriza a positivação no ordenamento jurídico de um 
sistema de garantias mais abrangentes e efetivo a uma parcela de seres humanos 
(crianças e adolescentes), do que aquele conferido a outros tipos de indivíduos 
(adultos). Fosse assim e qualquer ser que se diferenciasse do homo medio esta-
ria legitimado a receber um tratamento do ordenamento jurídico que tutelasse 
em maior grau seus direitos individuais. A meu ver, crianças e adolescentes 
merecem e receberam, do ordenamento brasileiro, esse tratamento mais abran-
gente e efetivo porque, à sua condição de seres diversos dos adultos, soma-se a 
maior vulnerabilidade deles em relação aos seres humanos adultos. [...] É ela, 
outrossim, que autoriza a aparente quebra do princípio da igualdade: porque 
são portadores de uma desigualdade inerente, intrínseca, o ordenamento con-
fere-lhes tratamento mais abrangente como forma de equilibrar a desigualdade 
de fato e atingir a igualdade jurídica material e não meramente formal. A outro 
lado, a maior vulnerabilidade de crianças e adolescentes, quando comparados 
aos adultos, é outro truísmo: se a personalidade daqueles ainda está incom-
pleta, se as potencialidades do ser humano nas crianças ainda não amadurece-
ram até seu patamar mínimo de desenvolvimento, são elas mais fracas, tanto 
porque não podem exercitar completamente suas potencialidades e direitos, 
como porque estão em condição menos favorável para defender seus direitos. 
(MACHADO, 2001).

Desta forma, reconhecidos enquanto sujeitos de direitos e compreendida a 
sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, confere-se a crianças e 
adolescentes proteção especial, isto é, a garantia de todos os direitos assegura-
dos a todas as pessoas, mais aqueles necessários para proteger a sua condição 
intrínseca de pessoa em formação.

Não poderia a Constituição determinar tamanho grau de proteção, sem deter-
minar os responsáveis pela sua garantia, realização e observância. De fato, se 
crianças e adolescentes são credores de proteção especial e integral, o Estado, a 
sociedade e a família são os devedores nessa tarefa, sendo corresponsáveis pela 
realização dos direitos da infância e da juventude. Neste sentido, família, Esta-
do e sociedade, por um princípio de cooperação, são simultaneamente respon-
sáveis pela promoção, defesa e controle da efetivação dos direitos da população 
infanto-juvenil. Wanderlino Nogueira Neto assim nos ensina:

...em resumo, a essência dessa nova normativa internacional e nacional reside 
no fato de que tanto o respeito à liberdade, à integridade e à dignidade de 
crianças e adolescentes, quanto ao atendimento das necessidades e dos desejos 
desses cidadãos-beneficiários devem ser assegurados, prioritariamente, como 
um direito subjetivo deles e conseqüentemente como um dever legal do Esta-
do, da sociedade e da família.
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No âmbito infraconstitucional, em 1990 entra em vigor a Lei nº 8069 – o Esta-
tuto da Criança e do Adolescente –, de acordo com as diretrizes constitucionais 
e internacionais de proteção à infância. A mudança de paradigma imposta pela 
Constituição de 1988 exigia a regulamentação, por lei especial, dos direitos de 
crianças e adolescentes, vistos sob o ângulo de sujeitos de direitos, e a criação do 
sistema de garantias que forneceria proteção especial a esta classe de pessoas.

Nestes três principais documentos normativos referentes aos direitos de crian-
ças e adolescentes, está estipulada a menoridade penal aos 18 anos. A Conven-
ção Internacional dos Direitos da Criança, em seu artigo 1º, estabelece que 
criança é todo ser humano com menos de 18 anos; a Constituição Federal de 
1988 segue o mesmo marco etário no artigo 228, e o Estatuto da Criança e do 
Adolescente diferencia criança,indivíduo com menos de 12 anos, de adoles-
cente, aquele entre 12 e 18 anos.

É esta definição da menoridade penal a causa de maior polêmica em torno do 
ordenamento de proteção à infância e à juventude. Os críticos do Estatuto 
vêem na menoridade penal estabelecida até os 18 anos uma falha da lei, um in-
centivo à prática infracional e um fator de insegurança para a sociedade. Com 
fundamento em tais argumentos, estão em curso cinco propostas de emenda 
constitucional, que têm por objeto o artigo 228 da Constituição Federal, espe-
cificamente para rebaixar a maioridade penal.

Propostas legislativas de redução da idade penal

Tramitam no Senado Federal cinco propostas de emenda constitucional com 
objetivo de alterar as disposições do artigo 228 da Constituição Federal,1 nos 
seguintes termos:

PEC 18/1999
Art. 228

Parágrafo único. Nos crimes contra a vida ou o patrimônio cometidos  
com violência, ou grave ameaça à pessoa, são penalmente inimputáveis apenas 
os menores de dezesseis anos, sujeitos às normas da legislação especial.

PEC 20/1999

Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezesseis anos, sujeitos 
às normas da legislação especial. Parágrafo único. Os menores de dezoito anos 
e maiores de dezesseis anos são penalmente imputáveis quando constatado seu 
amadurecimento intelectual e emocional, na forma da lei (NR).

PEC 03/2001

Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezesseis anos, sujeitos 
às normas da legislação especial. Parágrafo único. Os menores de dezoito anos 
e maiores de dezesseis nos são penalmente imputáveis na hipótese de reiteração 
ou reincidência em ato infracional e quando constatado seu amadurecimento 
intelectual e emocional, na forma da lei (NR).

1
Art. 228. São penal-
mente inimputáveis 
os menores de dezoito 
anos, sujeitos às normas 
da legislação especial.
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PEC 26/2002
Art. 228

Parágrafo único. Os menores de dezoito e maiores de dezesseis anos responde-
rão pela prática de crime hediondo ou contra a vida, na forma da lei, que exigirá 
laudo técnico, elaborado por junta nomeada pelo Juiz, para atestar se o agente, à 
época dos fatos, tinha capacidade de entender o caráter ilícito de seu ato.

PEC 90/2003
Art. 228

Parágrafo único. Os menores de dezoito anos e maiores de treze anos que tenham 
praticado crimes definidos como hediondos são penalmente imputáveis (NR).

PEC 09/2004
Art. 228

Parágrafo único. Nos casos de crimes hediondos ou lesão corporal de natureza 
grave, são imputáveis os menores que apresentem idade psicológica igual ou 
superior a dezoito anos, sendo capazes de entender o caráter ilícito do fato ou 
de determinar-se de acordo com esse entendimento.

As propostas de emenda constitucional 18/1999, 20/1999, 03/2001, 26/2002, 
90/2003 foram apensadas à PEC 09/2004 para deliberação conjunta. Em 26 
de abril de 2007, as referidas propostas foram incluídas em votação na Co-
missão de Constituição e Justiça (CCJ), que aprovou o relatório do senador 
Demóstenes Torres, favorável à PEC 20/1999 (com Emenda 1/CCJ), relatório 
este que passou a constituir o parecer da CCJ. Desde 20 de maio de 2005, as 
propostas aguardam primeira sessão de discussão no Senado.2

Todas estas propostas de redução da maioridade penal apresentam justificativas 
que evocam o aumento da criminalidade juvenil, ou o aumento de incidentes 
violentos envolvendo adolescentes, ainda que nenhuma das justificativas traga 
dados e análises comparadas ao período anterior e posterior a 1988.

Outras justificativas, ainda pela influência na legislação menorista, impõem, 
aos adolescentes, o ônus pela falência das instituições de privação de liberdade. 
Trata-se da PEC 03/2001, que ignora as notórias péssimas condições de inter-
nação de adolescentes no Brasil para fazer recair aos adolescentes – e somente 
a eles – a responsabilidade pela reincidência (fator também utilizado de forma 
genérica e sem dados, uma vez que inexistem informações seguras sobre os 
índices de reincidência entre adolescentes):

A experiência tem demonstrado que, em muitos casos, o cumprimento de me-
dida sócio-educativa [sic] de internação não tem sido eficaz para a recuperação 
de adolescentes envolvidos com atos infracionais de grave ameaça à pessoa, 
sendo necessário a adoção de outras medidas que possam inibir a reiteração 
nesse tipo de delito.

2
As propostas de emenda 
constitucional foram in-
cluídas na ordem do dia 
em 20 de maio de 2008 
e, semanalmente, têm 
sua deliberação adiada 
em razão de pauta con-
gestionada por medidas 
provisórias. Até o mo-
mento da redação deste 
artigo, em outubro de 
2008, não houve reali-
zação do primeiro turno 
de discussões.
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Na PEC 09/2004, por exemplo, os dados noticiados pela mídia são utilizados 
como justificativa para a redução da idade penal, além da alegação genérica de 
“ineficácia da legislação atual”:

É preciso que nós, julgadores, atentemos para a gravidade dos fatos cometidos 
por menores de dezoito anos que são noticiados na mídia e a ineficácia de 
legislação atual, no que se refere à proteção da sociedade contra esse delinqüen-
tes. Os fatos impelem-nos a rever conceitos concebidos sem consideração do 
desenvolvimento intelectual dos jovens a as necessidades de aprimoramento da 
segurança e justiça da sociedade democrática.

Em outras propostas, como na PEC 18/1999, a justificativa se concentra na 
idéia de que adolescentes não recebem qualquer tipo de punição pela infração 
cometida – refletindo o imenso desconhecimento da lei que se pretende atacar 
– sendo ainda o fator de aumento da criminalidade violenta no país. Em outras 
propostas, a noção de aumento da capacidade intelectual da adolescência na 
sociedade moderna é utilizada como fundamento para redução da idade penal.

Esta concepção se funda na equivocada análise de que a normativa referente à 
infância se pauta pela ausência de discernimento dos adolescentes sobre a prá-
tica infracional, numa espécie de confusão entre a condição peculiar de pessoa 
em desenvolvimento e a incapacidade intelectual:

Entretanto, cumpre alertar que na sociedade moderna inúmeros fatores têm 
contribuído para a formação intelectiva dos jovens, despertando precocemen-
te, a sua capacidade de discernimento, especialmente a facilidade de acesso à 
informação, à quebra do modelo tradicional da família, à libertação sexual e ao 
aumento da consciência política. (PEC 18/1999).

No mais das vezes e, sobretudo, nos centro urbanos, um jovem de dezesseis 
anos, nos dias atuais, detém informações, conhecimento, experiência e vida 
que lhe permitem discernir sobre a natureza lícita ou ilícita de seu compor-
tamento. Conhece a realidade e tem condições de comportar-se, diante dela, 
com senso de responsabilidade. (PEC 26/2002).

Não é factível que no atual estágio da civilização, com as informações disponíveis 
nos diversos meios de comunicação de massa, uma pessoa de 13 anos não tenha 
consciência do sofrimento que se abate sobre uma vítima de estupro, ou da dor 
suportada por uma família cujo pai, mãe e filho tenham sido assassinados.

Os órgãos de imprensa noticiam, diariamente, uma infinidade de crimes prati-
cados por menores de 18 anos. Recentemente, contudo, chamou a atenção da 
população, pela premeditação, frieza e crueldade, o assassinato do jovem casal 
no Município paulista de Embu-Guaçu, que contou com a participação ativa 
de um menor. Autores de crimes tão graves, como esse, devem ser punidos de 
modo exemplar, não havendo argumento que dê sustentação à tese de que o 
menor não sabia o que estava fazendo. (PEC 90/2003).

Com base nessa concepção, muitos dos projetos sugerem a realização de laudos 
psicológicos para atestar a capacidade de compreensão de cada adolescente em 
relação à prática infracional, como exemplifica a PEC 20/1999:
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O menor de dezoito anos e maior de dezesseis anos embora possa ter a capa-
cidade plena para entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se 
segundo esse entendimento, é considerado inimputável, pois, devido ao déficit 
da idade, de acordo com a regra vigente, se presume, de modo absoluto, que 
não possui o desenvolvimento mental indispensável para suportar a pena.

 [...]

É certo que haja um limite temporal para a imputabilidade. Mas é preciso 
atender às diferenças existentes entre as pessoas, a exemplo do Código Civil, 
que estabelece formas de alteração da capacidade civil abaixo dos vinte e um 
anos de idade, seja pela emancipação precoce, seja pela perda parcial ou total 
da capacidade nos casos que enumera.

Equívocos insuperáveis das justificativas das propostas de redução da 
maioridade penal

Além da insuperável inconstitucionalidade que as PECs apresentam ao tentar 
afastar a proteção especial a adolescentes por meio da diminuição da idade penal, 
é importante destacar que tais Propostas de Emenda Constitucional não guar-
dam qualquer correlação e adequação com a realidade que pretendem atacar.

Em suas justificativas, as Propostas de Emenda Constitucional ora atacadas 
neste mandado de segurança indicam como fator preponderante “o aumento 
da criminalidade juvenil”, assim como a “sua maior crueldade e gravidade”. A 
redução da idade penal, apesar de ser apresentada como uma solução para o 
aumento da criminalidade, não surtirá qualquer efeito positivo na promoção 
da segurança pública.3

De acordo com a pesquisa Crime Trends (Tendências de Crimes), realizada 
pela Organização das Nações Unidas a cada quatro anos em diversos países, a 
participação de adolescentes na criminalidade geral no Brasil está em torno de 
10%. Ou seja, 10% de todos os crimes cometidos no país são praticados por 
adolescentes menores de 18 anos. Esta porcentagem identificada no Brasil está 
abaixo da média de 11,6% de participação de jovens na criminalidade, confor-
me análise da ONU em 55 países.

Desta forma, o argumento de que a criminalidade juvenil vem se ampliando 
ao longo dos anos não é verídica, dado que a média em torno de 10% de par-
ticipação de adolescentes na prática criminosa vem se mantendo ao longo dos 
anos. Nas palavras de Kahn, ao analisar a pesquisa Crimes Trends:

Não se argumente que o problema da delinqüência juvenil aqui é mais grave 
que alhures e que por isso a punição deve ser mais rigorosa: tomando 55 países 
da pesquisa da ONU como base, na média os jovens representam 11,6% do 
total de infratores, enquanto no Brasil a participação dos jovens na criminali-
dade está em torno de 10%.

Portanto, dentro dos padrões internacionais e abaixo mesmo do que se deveria 
esperar, em virtude das carências generalizadas dos jovens brasileiros.
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No Japão, onde tem tudo, os jovens representam 42,6% dos infratores e ainda 
assim a idade penal é de 20 anos. 

Se o Brasil chama a atenção por algum motivo é pela enorme proporção de 
jovens vítimas, e não pela de infratores.

No mesmo sentido, não se poderia dizer que o envolvimento de adolescentes 
em atos criminosos aumentou. De acordo com dados do Ministério da Justiça 
(2004),4  há no Brasil cerca de 40 mil adolescentes em cumprimento de medi-
das socioeducativas.

Assim, de todos os adolescentes na faixa etária de 12 a 18 anos, apenas 0,2% 
está em cumprimento de medida socioeducativa, isto é, foi condenada por 
prática de ato infracional.

Trata-se de um número baixo em comparação com a faixa dos adultos: há no Bra-
sil 401.236 pessoas no sistema penitenciário e policial, correspondendo ao envol-
vimento de 0,4%5 do total da população entre 18 e 65 anos6 (2000). Da mesma 
forma, o argumento de que a criminalidade juvenil tem se tornado cada vez mais 
violenta não encontra respaldo nos números produzidos pelas pesquisas.

Em pesquisa realizada pelo ILANUD – Instituto Latino Americano das Na-
ções Unidas –, no ano de 2001, em São Paulo, apurou-se que o crime de ho-
micídio era correspondente a 1,4% do total de ocorrências; e de latrocínio a 
0,3% (ALMEIDA; HODJA; KAHN; SPOSATO; 2001).
 
Ato infracional atribuído ao adolescente / Motivo da apreensão

4
Dados levantados pela 
Subsecretaria dePromoção 
dos Direitos da Criança e 
do Adol  cente da Secre-
taria Especial de Direitos 
Humanos, 2004.

5
Dados levantados a 
partir dos números do 
Sistema Integrado de 
Informações Penitenci-
árias do Departamento 
Penitenciário Nacional 
– Ministérioda Justiça, 
2006, e do Censo 2000.

6
Cálculos feitos a partir 
dos dados do Departa-
mento PenitenciárioNa-
cional e do Censo 2000.
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Quando a análise do tipo infracional é feita já nas unidades de internação, os 
atos infracionais correlatos a homicídios e latrocínios correspondem a 7% e 
3,1%, respectivamente. Assim explica a pesquisa:

Fica clara a variação de perfil criminal segundo a fonte: no perfil extraído da 
Febem há logicamente uma maior ocorrência de atos infracionais mais graves, 
como roubos, homicídios e latrocínios e menor ocorrência de atos infracionais 
mais leves como porte de armas e drogas, lesões corporais ou receptação, até 
porque estes raramente ensejam a aplicação de medida de internação. (AL-
MEIDA; HODJA; KAHN; SPOSATO, 2001, p. 11).

Ora, tais dados refletem a realidade e desmistificam a periculosidade, cruel-
dade e violência que são impostas à prática infracional juvenil. No mesmo 
sentido caminhou a pesquisa feita pela Secretaria de Segurança Pública de São 
Paulo, comparando a prática de crimes de homicídio e latrocínio cometidos 
por adolescentes nos anos de 2001, 2002 e 2003. As conclusões da pesquisa 
apontaram que os adolescentes participam de 1% dos homicídios e de 2,6% 
dos latrocínios, em relação ao total de ocorrências no Estado de São Paulo.
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Porcentagem de homicídios e latrocínios cometidos por adolescentes em 
São Paulo – 2001 a 20037

A participação de jovens na criminalidade em geral é baixa, inferior, inclusive, 
à média internacional obtida pela pesquisa Crime Trends; a prática infracio-
nal juvenil possui baixos índices de crimes violentos, sendo a grande maioria 
crimes contra o patrimônio; e a participação de adolescentes na prática infra-
cional violenta em geral é baixa, correspondendo a 1% dos homicídios e 2,6% 
dos latrocínios.

Conclusão

As premissas do questionamento da idade penal como prevista na Constitui-
ção e no Estatuto da Criança e do Adolescente estão equivocadas, bem como 
as suas conclusões: a criminalidade juvenil não vem aumentando, tampouco 
os adolescentes têm se tornado mais violentos, e a redução da idade penal ou 
a ampliação do limite de tempo de internação de adolescentes não encontra 
respaldo fático que o suporte, muito menos se apresentariamcomo medidas 
adequada para a diminuição da criminalidade

Medidas como estas de endurecimento penal têm acarretado um efeito contrá-
rio ao pretendido: mais violência e negação de direitos humanos.

Deve-se destacar, no entanto, que esta postura legislativa de endurecimento 
penal não é exclusiva na temática da infância, mas sim geral, afetando todos 
os temas. Em pesquisa realizada por Laura Frade (2007) em sua tese de douto-
rado, foram analisados projetos de lei referentes à criminalidade, nos anos de 
2003 a 2007. Dos 646 projetos de lei analisados, apenas 20 não propunham o 
aumento das penas, maior restrição da execução penal ou nova tipificação de 
crimes. Em sua grande maioria, foram propostos de forma casuística, influen-
ciados pela mídia:

O Parlamento brasileiro se alinha, em termos de produção legal, com as idéias 
neo-conservadoras [sic] que tomam os governos e os Estados no mundo. Foca-
das no endurecimento da legislação e criação de mecanismos de controle social 
ainda mais rígidos. (FRADE, 2007).

Corre-se o risco, hoje, de que toda normativa de proteção à infância e à juven-
tude seja desprezada, dando lugar a projetos oportunistas e casuístas, fundados 
em premissas equivocadas de combate à criminalidade. É preciso que a socie-
dade se mobilize em defesa dos direitos da infância, como base de um Estado 
Democrático de Direito que tenha opções de emancipação e valorização da 
infância e da juventude, e não de seu encarceramento.

7

Dados levantados pela 
CAP – Coordenadoria 
de Análise e Planeja-
mento da Secretaria de 
Segurança Públicade 
São Paulo, 2004.
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