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necessário para isso condições básicas mínimas como assistência à saúde. Destaca-se também a 
importância de desenvolver nas crianças e adolescentes o caráter da alteridade, ou seja, a condição 
de se colocar no lugar do outro.
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 [...] quando o homem transforma o meio na busca de atender 
suas necessidades básicas, ele transforma-se a si mesmo.

 Vygotsky

 Meu passado me impulsiona rumo ao futuro. Este me empunha e 
me iça. Essas duas forças juntas me movimentam sedentamente 
na vontade de ver um amanhã melhor do que hoje.
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INTRODUÇÃO

Nos dias atuais, a discussão sobre a redução da maioridade penal no 
Brasil tornou-se tema polêmico e contraditório. Apesar de inúmeros deba-
tes, até o momento não encontramos a solução. Nesse sentido, Fainzilber 
discorre:

O tema do presente trabalho é atual e contemporâneo em todas as épocas. 
Isso porque, embora já bastante discutido nas esferas política, científica, aca-
dêmica e sociológica, a problemática da redução da maioridade no âmbito 
da persecução penal nunca encontra definitiva solução.1

De um lado, a maior parte dos operadores do Direito defendem a in-
constitucionalidade da redução e a necessidade da prevenção e efetivação 
das medidas já existentes, do outro, a maior parcela da população brasileira 
aliada à mídia sensacionalista e alguns operadores do Direito defendem a 
redução da maioridade penal.

É plenamente justificável o desejo de grande parte da população bra-
sileira querer a redução da maioridade penal, pois diariamente é confronta-
da com menores envolvidos em todas as formas de crimes: organizado, trá-
fico de drogas, homicídio, tortura, roubos, violência e outros, em sua maior 
parte, em concurso de pessoas com maiores imputáveis, fazendo apenas a 
vez de quem vai “pagar menos” pela violência imposta.

Entretanto, a problemática em questão é muito mais frágil dada a sua 
complexidade. 

Ressalta-se que Oliveira e Assis2, em artigo publicado em 1999 sobre 
o tema, já apontavam como tendência mundial o incremento da violência 
praticada por crianças e adolescentes.

Passados 17 (dezessete) anos do estudo, essa tendência continua au-
mentando de forma exponencial. Silva3, em artigo mais recente reflete sobre 
o tema:

Cabe, ainda, enfatizar o crescimento recente dos casos de violência envol-
vendo menores em âmbito nacional e internacional, mesmo entre a classe 

1 FAINZILBER, Fernando. Reflexões acerca da redução da maioridade penal no Brasil. Revista Síntese de 
Direito Penal e Processual Penal, Porto Alegre, v. 11, n. 63, p. 95, ago./set. 2010. 

2 OLIVEIRA, Maruza B.; ASSIS, Simone G. Os adolescentes infratores do Rio de Janeiro e as instituições que os 
“ressocializam”. Disponível em: <http://www.scielosp.org/pdf/csp/v15n4/1023.pdf>. Acesso em: 12 maio 
2016.

3 SILVA, Maria Aparecida Batista de Lima. Menores infratores: uma reflexão sobre seu contexto social e 
infracional. Disponível em: <http://www.univar.edu.br/revista/downloads/menores.pdf>. Acesso em: 10 maio 
2016.
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média e alta. Esse cenário tem desafiado e promovido reflexões sobre as 
medidas preventivas e a legislação vigente (especialmente no que se refere 
à imputabilidade penal, o aumento do tempo de internação e ao rigor das 
punições).

Nesse contexto, necessário se faz uma reflexão abrangente, lato  
sensu, ampla, ou seja, sobre todas as vertentes, das condições básicas ne-
cessárias a esses menores para que se tornem adultos saudáveis à possibili-
dade de redução da maioridade penal, para que respondam como adultos. 

MENOR DE 18 ANOS COMO SER HUMANO EM DESENVOLVIMENTO

Somos seres vivos, humanos, fazendo parte de um ciclo em que nas-
cemos, crescemos, desenvolvemos, declinamos, e, ao final, morremos. 

Não se pode olvidar que cada ser humano possui sua individualidade 
biológica. De acordo com Tubino, “chama-se individualidade biológica o 
fenômeno que explica a variabilidade entre elementos da mesma espécie, o 
que faz com que não existam pessoas iguais entre si”4.

Aliada à individualidade biológica de cada ser humano temos a adap-
tação do indivíduo ao meio. De acordo com Weineck5, a adaptação é a lei 
mais universal e importante da vida. Adaptações biológicas apresentam-
-se como adaptações funcionais e estruturais em quase todos os sistemas. 
Entende-se como alterações dos órgãos e sistemas funcionais que aparecem 
em decorrência de atividades psicofísicas. 

Essas adaptações são constantes durante toda a vida, mas, essencial-
mente são mais requisitadas e efetivas no processo de desenvolvimento, ou 
seja, dos primeiros anos de vida até a completa formação, que pode ultra-
passar os 21 anos de idade: 

Com isso é fácil dizer que o desenvolvimento não termina ao nascimento, 
aliás se inicia com a fertilização, pois a partir de então ocorre mudanças que 
vão além do crescimento, como por exemplo o desenvolvimento dos dentes 
e das mamas. O cérebro triplica seu peso entre o nascimento e os 16 anos 
de idade, contudo o desenvolvimento estará completo por volta dos 25 anos, 
podendo variar de indivíduo para indivíduo.6

4 TUBINO, Manoel José Gomes. Metodologia científica do treinamento desportivo. 3. ed. São Paulo: Ibrasa, 
1984.

5 WEINECK, Jürgen. Manual de treinamento esportivo. 2. ed. São Paulo: Manole, 1989.
6 Disponível em: <http://www.infoescola.com/embriologia/desenvolvimento-embrionario-humano/>. Acesso 

em: 24 maio 2016.
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Ressalta-se, o desenvolvimento biológico depende de fatores genéti-
cos aliados à alimentação, sono e estímulos externos, caracterizados estes 
como sons, atitudes, estudo e influências de pais, irmãos, família, amigos, 
sociedade e meio ambiente em que se vive.

Todas essas adaptações são fundamentais e vão balizar a forma em 
que o indivíduo, ser humano, se comportará em relação ao outro.

Neste sentido, Coelho e Pisoni, em artigo discorrendo acerca de um 
dos maiores estudiosos sobre o desenvolvimento humano, o russo Vygotsky, 
a respeito de sua teoria e influência na educação, afirmam que as caracte-
rísticas humanas não estão presentes desde o nascimento, nem são simples-
mente resultados das pressões do meio externo, sendo resultados da relação 
do homem com a sociedade na busca de atender suas necessidades básicas:

Vygotsky trabalha com teses dentro de suas obras nas quais são possíveis des-
crever como: à relação indivíduo/sociedade em que afirma que as caracterís-
ticas humanas não estão presentes desde o nascimento, nem são simplesmen-
te resultados das pressões do meio externo. Elas são resultados das relações 
homem e sociedade, pois quando o homem transforma o meio na busca de 
atender suas necessidades básicas, ele transforma-se a si mesmo. (grifo nosso)

A criança nasce apenas com as funções psicológicas elementares e a partir 
do aprendizado da cultura, estas funções transformam-se em funções psico-
lógicas superiores, sendo estas o controle consciente do comportamento, a 
ação intencional e a liberdade do indivíduo em relação às características do 
momento e do espaço presente. O desenvolvimento do psiquismo humano 
é sempre mediado pelo outro que indica, delimita e atribui significados à 
realidade. (grifei)

Assim, não podemos olvidar que o próximo (indivíduo e sociedade), 
expondo sua ética e moral nas inter-relações humanas, influenciam e geram 
resultados. Assim, experiências e vivências adquiridas ao longo da vida con-
tribuem em muito para a formação do caráter moral e ético:

[...] como a ética individual é construída a partir de vivências e experiências 
desenvolvidas ao longo da vida, não se pode negar a necessidade de certa 
compatibilidade entre os preceitos éticos individuais e aqueles compartilha-
dos socialmente, já que, como Habermas já dizia: “É o universo das relações 
e interações interpessoais possíveis que necessita e é capaz de impor regras 
morais”. Dessa capacidade de interação e reflexão sobre os acontecimentos 
da vida é que decorre a grandeza da espécie humana.7 (grifo nosso)

7 SCHRAMM, Jenice Pires Moreira da Silva. A dignidade da pessoa humana como valor fundante de toda a 
experiência ética e a sua concretização através das decisões do Supremo Tribunal Federal. Revista de Direito 
Constitucional e Internacional, Revista dos Tribunais, p. 165, jul./set. 2010.
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DELITO E IMPUTABILIDADE PENAL

Para explanar sobre delito e imputabilidade penal, adota-se a teo-
ria tripartida do crime, corrente majoritária adotada pelos doutrinadores  
Rogério Greco, Hans Welzel, Cezar Bitencourt, Aníbal Bruno, Nelson  
Hungria, Guilherme Nucci, entre outros. Nesta teoria, a constituição do cri-
me se dá pelos seguintes elementos:

FATO TÍPICO
FATO ILÍCITO 

(OU ANTIJURÍDICO)
FATO CULPÁVEL

a) Conduta (dolo 
ou culpa)
b) Resultado
c) Nexo causal
d) Tipicidade

Excludentes da ilicitude
a) Estado de necessidade
b) Legítima defesa
c) Estrito cumprimento de dever  
legal
d) Exercício regular de direito

a) Imputabilidade
b) Potencial consciência da  
ilicitude
c) Exigibilidade de conduta  
diversa 

Como se pode visualizar, a Teoria Tripartida exige que, para que haja 
crime, o fato seja típico, ilícito e culpável. Faltando um desses elementos, o 
crime é afastado.

A imputabilidade é elemento constitutivo da culpabilidade. Assim, 
caso não haja a imputabilidade, não haverá culpabilidade e consequen-
temente crime, sendo alternativamente punida a pessoa que o pratica. No 
caso dos menores de idade, por serem inimputáveis, não praticam crimes, 
mas sim atos infracionais que são punidos com medidas diferenciadas e 
bem menores das praticadas pelos imputáveis, conforme art. 27 do Código 
Penal brasileiro, ipsis litteris: “Art. 27. Os menores de 18 (dezoito) anos 
são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na 
legislação especial”. 

Ressalta-se que a escolha do legislador, pela delimitação da maiori-
dade penal em virtude da idade biológica, demarcou de forma objetiva e 
cronológica a idade dos 18 (dezoito) anos, acreditando ser esta a faixa para 
compreensão de todos os atos praticados pelo ser humano, e, portanto, a 
transição para a sua imputabilidade:

[...] em relação ao art. 27, adotou-se, neste dispositivo, um critério pura-
mente biológico – a idade do agente. Trata-se de uma presunção absoluta 
de inimputabilidade que faz com que o menor seja considerado como tendo 
desenvolvimento mental incompleto, não tendo, ainda, maturidade para en-
tender as normas da vida social e as consequências decorrentes do seu des-
cumprimento. Neste sentido, afirma José Frederico Marques: O menor, pelo 
seu desenvolvimento mental ainda incompleto, não possui a maturidade su-
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ficiente para dirigir sua conduta com poder de autodeterminação em que se 
descubram, em pleno desenvolvimento, os fatores intelectivos e volitivos que 
devem nortear o comportamento humano. Daí entender-se que o menor não 
deve considerar-se um imputável.8

Fainzilber9 define muito bem o termo imputabilidade em artigo sobre 
o tema:

A imputabilidade é a capacidade de entender o caráter ilícito da conduta e 
se autodeterminar conforme esse entendimento. Noutras palavras, é a ca-
pacidade de compreender que a conduta praticada é ilícita, e querer ainda 
assim praticá-la.”

Atualmente a legislação em vigor que trata dos menores infratores, 
menores de 18 anos, é a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, mais co-
nhecida como “Estatuto da Criança e do Adolescente” (ECA). Já a aplicação 
das medidas socioeducativas destinadas ao adolescente que comete ato in-
fracional é regulamentada pela Lei nº 12.594/2012, que instituiu o Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase).

FUNDAMENTOS PRÓ DIMINUIÇÃO DA IDADE PARA IMPUTABILIDADE PENAL

São inúmeros os argumentos de atores da sociedade civil e política, 
perfazendo alguns adeptos da área jurídica e social que opinam pela neces-
sidade da redução da maioridade penal.

Como argumento inicial, alega-se que, quando o legislador penal es-
tabeleceu a idade de 18 (dezoito) anos, o parâmetro era dos jovens da dé-
cada de 1940, sendo certo que nossa realidade modificou-se desde então10.

Com o advento da Internet, celular, ou seja, meios de comunicação 
muito mais rápidos e eficientes do que à época da normatização da ida-
de de 18 anos para início da imputabilidade, o jovem de hoje, ainda que 
em desenvolvimento, possui uma capacidade de assimilação mais rápida 
e, portanto, também de compreender o caráter ilícito da conduta quando 
criminosa, tendo consciência de autodeterminar-se conforme seus atos.

Argumento associado é o de que o jovem de 16 (dezesseis) anos já 
pode praticar papel fundamental no exercício da cidadania, ou seja, o po-
der de votar. 

8 Disponível em: <http://www.unifacs.br/revistajuridica/arquivo/edicao_janeiro2002/corpodiscente/graduacao/
menor.htm. Acesso em: 6 jun. 2016.

9 FAINZILBER, Fernando. Op. cit. p. 100.
10 Idem, p. 119.
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Neste ponto, importante ressaltar que o jovem de 16 anos passa a 
participar da escolha dos personagens dos Poderes Executivo e Legislativo 
do seu País: presidente da República, governadores, prefeitos, vereadores, 
senadores, deputados federais, estaduais e distritais.

Corroborando ainda a imputabilidade penal aos 16 anos, o jovem 
nesta idade já pode ser emancipado, conforme art. 5º do Código Civil bra-
sileiro de 2002.

Mister se faz demonstrar que a emancipação provoca uma alteração 
na capacidade cível, podendo o menor assumir responsabilidades até então 
somente de maiores de 18 (dezoito) anos, mas importante ressaltar que con-
tinua em desenvolvimento. Nesse sentido, Araújo11:

É importante destacar que a emancipação não opera o milagre de transfor-
mar o adolescente em adulto – coisa que nem mesmo a maioridade aos de-
zoito anos realiza. A adolescência é um período de transição, com profundas 
alterações orgânicas e psicológicas, de duração mais ou menos imprecisa. 
Diga-se que a Organização Mundial da Saúde considera, para fins médicos, 
que a adolescência é o período compreendido entre os 10 e os 19 anos de 
idade [01]. Já a Convenção Internacional dos Direitos da Criança estabelece 
que é “criança” o ser humano de até 18 anos de idade. Há legislações, como 
na Alemanha, por exemplo, que dão tratamento penal diferenciado ao jovem 
de até 21 anos de idade.

Outro fundamento para a redução da maioridade penal é que o Es-
tado, não punindo o menor como o maior de idade, dá-lhe uma “carta 
branca” para a prática de atos bárbaros, conforme afirma o jurista Fernando 
Capez:

Estamos “vendando” os olhos para uma realidade que se descortina: o Estado 
está concedendo uma carta branca para que indivíduos de 16, 17 anos, com 
plena capacidade de entendimento e volição, pratiquem atos atrozes, bárba-
ros. Ora, no momento em que não se propicia a devida punição, garante-se 
o direito de matar, de estuprar, de traficar, de ser bárbaro, de ser atroz.

[...]

O intuito, portanto, da redução da maioridade é o de reparar tão graves in-
justiças, de propiciar a punição na proporção do crime praticado. Assim, um 
menor de idade que pratique um crime hediondo, como o que ocorreu no 

11 ARAÚJO, Denilson Cardoso de. A emancipação civil e suas relações com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Revista Jus Navigandi, Teresina, a. 13, n. 1727, 24 mar. 2008. Disponível em: <https://jus.
com.br/artigos/11069>. Acesso em: 17 jun. 2016.
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Rio de Janeiro, deverá responder pelo crime tal como um indivíduo maior 
de 18 anos.

Merece grande destaque a fundamentação de que muitos países cha-
mados de 1º (primeiro) mundo adotam maioridade penal abaixo de 18 anos. 
Nos Estados Unidos, a maioria dos estados submetem jovens a processos 
criminais como adultos a partir dos 12 anos de idade. Outros exemplos: na 
Nova Zelândia, a maioridade começa aos 17 anos; na Escócia aos 16; na 
Suíça, aos 15 anos12.

Finalmente, Fainzilber, em estudo sobre o tema, alega que existe uma 
linha de defensores, fundando-se no “princípio da prevenção geral” ou da 
“prevenção por intimidação” de que o menor consciente com seu ato deve 
ser punido com rigor, pois uma punição branda traria a ideia de que o “cri-
me compensa”13.

FUNDAMENTOS CONTRA DIMINUIÇÃO DA IDADE PARA IMPUTABILIDADE PENAL

Preliminarmente, insta consignar as opiniões dos membros dos Mi-
nistérios Públicos no Brasil, pois eles são os verdadeiros autores das ações 
penais, são os atores que lidam com as representações dos atos infracionais 
(equivalentes às denúncias criminais) e ao mesmo tempo com a obrigação 
de zelar pelo efetivo respeito aos direitos e às garantias legais assegurados às 
crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais 
cabíveis (art. 201, VIII, do Estatuto da Criança e do Adolescente), cumprindo 
assim com um “duplo papel”. 

A maior parte dos membros do Ministério Público Estaduais, do DF e 
Federal são contra a redução da maioridade penal14. Como exemplo de fun-

12 Disponível em: <http://www.politize.com.br/noticias/5-argumentos-a-favor-e-contra-a-reducao-da-maioridade- 
penal-3/>. Acesso em: 18 jun. 2016.

13 FAINZILBER, Fernando. Op. cit. p. 123
14 Disponível em: <http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/informativos/edicoes-2015/abril/pfdc-considera-reducao-da-maiori- 

dade-penal-inconstitucional/>. Acesso em: 18 jun. 2016; <http://www.apmp-pi.com/artigos/7/a-vedacao-
do-retrocesso-em-materia-de-direitos-humanos-e-a-inconstitucionalidade-da-reducao-da-maioridade-penal-
no-brasil>. Acesso em: 18 jun. 2016; <http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php? 
conteudo=255>. Acesso em: 18 jun. 2016; <https://www.mprs.mp.br/infancia/doutrina/id102.htm>. Acesso 
em: 18 jun. 2016; <http://tmp.mpce.mp.br/servicos/asscom/destaques.asp?cd=3875>. Acesso em 18 jun. 
2016; <http://mpse.mp.br/NoticiaExibir.aspx?id=8737>. Acesso em: 19 jun. 2016; <http://www.mpdft.
mp.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/Diversos/estudo_idade_penal_completo.pdf>. Acesso em: 19 jun. 
2016; <http://www.mpgo.mp.br/portal/conteudo/reducao-da-maioridade-penal#.VzocxvkrKM9>. Aces so 
em: 19 jun. 2016; <https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/mpmg-repudia-pec-da-maioridade-
penal.htm#.Vzod6PkrKM8>. Acesso em: 19 jun. 2016; <http://www.amperj.org.br/artigos/view.asp? 
ID=127>; <http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/noticia?id_noticia=13382167&id_grupo= 
118>; <https://www.mpmt.mp.br/conteudo.php?sid=58&cid=40485>; <https://www.mpms.mp.br/ 
noticias/2015/05/nota-tcnica-contra-a-reduo-da-maioridade-penal-apresentada-no-cnmp>; <http://www.mp.pe. 
gov.br/mppe/attachments/article/147/revista-mppe-em-foco-abr-maio-jun-2013.pdf>; <http://www.mppb. 
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damentos utilizados por todos os Estados há conclusão em trabalho sobre o 
tema elaborado pela Associação Piauiense do Ministério Público15:

O operador do direito não pode se deixar levar pelo clamor popular. O ope-
rador do direito deve agir de acordo com a razão jurídica e o conceito de 
bem comum de todos.

A redução da maioridade penal não vai solucionar o problema da margina-
lidade juvenil. Os jovens precisam de esporte e educação, além de integra-
ção ao mercado de trabalho. As razões utilizadas para o convencimento da 
população dessa aberração jurídica não se sustentam com o uso de critérios 
objetivos. Afirma-se que o menor já tem plena capacidade de entender o fato 
delituoso como um adulto. Isso é falso. Até os dezenove anos, o jovem ainda 
não teve definitivamente formado a sua capacidade de compreender o mun-
do à sua volta. Pode agir como adulto, mais ainda não o é. É um ser em ma-
turação. Outro argumento é o uso por parte de adultos de adolescentes para 
“assumir a culpa”. Ora, se alguém utiliza inimputável para cometer crimes, 
deve ser punido mais gravosamente, bastando aumentar a pena daqueles que 
utilizam menores em suas práticas delitivas.

Da mesma forma, a lei não vai mudar o país.

O que vai mudar o país é o investimento maciço em educação, esporte e 
lazer, criando políticas efetivas para a integração de menores, estejam ou 
não em situação de risco.

Caso o Brasil adote essa teratologia jurídica, que é a redução da maioridade 
penal, estará descumprindo formalmente a Convenção Internacional do Di-
reito da Criança, e dizendo ao mundo que estamos regredindo ao passado, e, 
certamente, o país deixará de ser visto como o país do futuro, e começará a 
ser visto como um país que não consegue se livrar do passado aristocrático, 
conservador e arcaico. (grifo nosso)

DESENVOLVIMENTO

O fator fundamental, aliado a outros, para que a criança e o adoles-
cente pratiquem atos infracionais é a falta de dignidade humana. Ausência 
de dignidade por não ter saúde, educação, transporte, amor, carinho, com-
preensão, o mínimo para poder adentrar na sociedade e deixar de ser sujeito 
marginalizado.

mp.br/index.php/noticias-android/95-infancia-e-juventude/749-mppb-inova-ao-lidar-com-adolescentes-
infra tores-visando-sua-reeducacao-e-reinsercao-na-sociedade>; https://www.mpba.mp.br/area/caodh/noti-
cias/29685>.

15 A vedação do retrocesso em matéria de direitos humanos e a inconstitucionalidade da redução da maioridade 
penal no Brasil. Disponível em: <http://www.apmp-pi.com/artigos/7/a-vedacao-do-retrocesso-em-materia-de-
direitos-humanos-e-a-inconstitucionalidade-da-reducao-da-maioridade-penal-no-brasil>.
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O princípio e fundamento constitucional dignidade da pessoa huma-
na tem como função indicar as ações políticas “primárias” e servir como 
base de interpretação para os demais princípios. Neste sentido16:

A dignidade humana revela como supremo valor, que se alça a condição de 
princípio normativo constitucional. Este, por sua vez, a juridiciza, para lhe 
imprimir caráter fundante e legitimador do Estado Democrático de Direito 
(art. 1º, III, da CF/1988).

Como princípio constitucional, ainda possui a relevante função de conden-
sar as valorações políticas fundamentais que ilumina a elaboração, a inter-
pretação e a aplicação da lei. A propósito, bem descreve Ingo Wolfgang  
Sarlet que de “modo todo especial, o princípio da dignidade da pessoa huma-
na [...] acaba por servir de referencial inarredável no âmbito da indispensável 
hierarquização axiológica inerente ao processo hermenêutico-sistemático”.

Para o menor possuir dignidade, além da educação ofertada pelos 
pais ou tutores, necessário se faz o cumprimento de direitos sociais elen-
cados no art. 6º da Constituição Democrática de 1988, como educação 
escolar, saúde, alimentação, segurança, etc.

A efetivação dos direitos sociais depende da promoção de políticas 
públicas concretas. O mestre Reinaldo Daniel Moreira explica a necessida-
de de o Estado se fazer mais presente e da dependência das decisões políti-
cas para a efetivação desses direitos17:

Os direitos sociais, também chamados de direitos de igualdade ou de segun-
da geração, surgiram a partir dos reclamos de promoção de uma situação 
mais igualitária entre os indivíduos e setores sociais menos favorecidos. Têm 
por pretensão a garantia não somente da liberdade-autonomia, a liberdade 
perante o Estado, tão cara à vertente de pensamento liberal que dominou a 
cena do século XVIII, mas também se voltam para uma liberdade através do 
Estado, onde se exige dele uma postura ativa, uma presença mais visível na 
vida social através de prestações jurídicas e fáticas (materiais) em áreas como 
a saúde e educação. (grifo nosso)

Na perspectiva substancial, a fundamentalidade dos direitos prestacionais é 
compreendida pelo fato de que, sem as mínimas condições de subsistência, 
os demais direitos, até mesmo os individuais, não são passíveis de exercício. 
São direitos que objetivam a busca da real igualdade e liberdade, através 

16 SAES, Wandimara Pereira dos Santos. Colisão de direitos fundamentais. Princípio da dignidade da pessoa 
humana como critério material de ponderação. Revista de Direito Constitucional e Internacional, Revista dos 
Tribunais, p. 117, jul./set. 2011.

17 MOREIRA, Reinaldo Daniel. A efetivação Judicial dos Direitos Sociais. Revista de Direito Constitucional e 
Internacional – RDCI, Revista dos Tribunais, p. 310 e 317, abr./jul. 2011.
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de atuações do Estado que visam eliminar obstáculos sócio-econômicos ao 
pleno exercício dos direitos individuais.18

Esta análise permite a identificação entre o núcleo fundamental dos direitos 
prestacionais como garantia do mínimo existencial, aspecto do princípio da 
dignidade da pessoa humana. Portanto, como esses direitos são vinculados 
a um princípio (dignidade da pessoa humana), em verdadeiro imbricamento 
normativo, impõem à Administração o dever de tomar atitudes para que se 
atinja a finalidade posta na Constituição, qual seja, a concretização da digni-
dade da pessoa humana através da garantia do mínimo existencial.19

Neste sentido, o ilustre constitucionalista José Afonso da Silva alerta 
para a utilização errônea dos termos “geração” e “dimensão”, devendo tra-
tá-los de “direitos de dimensão individual” e “direitos de dimensão social”, 
pois constituem os novos direitos fundamentais do homem (pessoa huma-
na), e que é necessário mais que uma categoria de direitos fundamentais 
para a eficácia de todos os direitos e liberdades20. “Estima-se que mais que 
uma categoria de direitos fundamentais constitui um meio positivo para dar 
conteúdo real e uma possibilidade de exercício eficaz a todos os direitos 
e liberdades”, e sua proclamação supõe uma autêntica garantia para a de-
mocracia, ou seja, “para o efetivo desfrute das liberdades civis e políticas”.

Incrementando ainda mais o assunto, necessário lembrar que o Brasil 
é um país de modernidade tardia, prejudicando assim a efetivação dos di-
reitos fundamentais. Sobre o tema, discorre o Doutor e Mestre em Ciências 
Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa e membro do Ministério Pú-
blico do Rio de Janeiro, Emerson Garcia21:

Em países de modernidade tardia, como o Brasil, os direitos fundamentais, 
em não poucos aspectos, desempenham o papel de frívolos adereços, ador-
nos destituídos de qualquer utilidade pública, contribuindo, apenas, para a 
construção de uma imagem positiva do aparato estatal nos âmbitos interno 
e internacional. 

Em 1933, Pontes de Miranda escreveu um livro sobre os novos di-
reitos do homem, todos derivados do princípio da dignidade da pessoa hu-

18 BREYNER, Frederico Menezes. Tutela jurisdicional dos direitos prestacionais: Mecanismos processuais e 
eficiência administrativa. Disponível em: <http://49ga9f10blgreaqid23bdv7s.wpengine.netdna-cdn.com/wp-
content/uploads/2011/03/Artigo-Direitos-Prestacionais-Site.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2016.

19 Idem.
20 SILVA, José Afonso. A problemática dos Direitos Fundamentais no Século XXI. Revista Latino Americana de 

Estudos Constitucionais, Edições Demócrito Rocha, p. 248, 249, 2010.
21 GARCIA, Emerson. Instrumentos de defesa dos direitos fundamentais de terceira dimensão: a funcionalidade 

da Ação Popular e da Ação Civil Pública. Revista de Processo, Revista dos Tribunais, p. 18, maio 2015. 
p. 18.
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mana, que eram: o direito à subsistência, o direito ao trabalho, o direito à 
educação, o direito de assistência (saúde) e o direito ao ideal22. Este, sendo 
o direito e a finalidade de cada indivíduo: “Basta-lhe a verdade científica 
de que a alma humana é ordenada a fins, e há em todo homem um fim que 
coincide ou jaz ao lado do trabalho para viver”23.

Não há como negar que todos são direitos fundamentais e que grande 
parte da população brasileira passa ao largo desses direitos. 

Lourenço24, em trabalho sobre o tratamento ao menor infrator no  
Brasil, destaca que o menor vitimizado pela ausência dos direitos funda-
mentais (ausência dos pais, falta de saúde, educação, etc.) passa a delinquir; 
delinquindo passa a suportar a discriminação da sociedade; esta alimenta 
ainda mais a vitimização, gerando assim um novo ciclo ensejador para o co-
metimento de atos infracionais, retroalimentando-se negativamente, o que 
pode ser observado no gráfico a seguir:

REPRESENTAÇÃO DA RETROALIMENTAÇÃO NEGATIVA DA CONDIÇÃO DO MENOR INFRATOR

Assim, essa cadeia negativa é alimentada duas vezes, ou seja, pelos 
fatores iniciais presentes mesmo antes de o menor virar infrator somada à 
discriminação da sociedade pelo fato de o menor ter cometido ato ilícito. 

Ressalta-se que são dois tipos de discriminação distintas. Uma, ini-
cial, gatilho em que o menor começa a delinquir, que é a discriminação por 
ser pobre, por ser menor, por ser negro, por não ser ouvido, por ausência 
dos pais, por ausência do Estado e demais fatores. Outra é a discriminação 
apenas pelo fato de o menor ter delinquido, cometido ato infracional. Por 
isso, a cadeia se alimenta negativamente de forma rápida e permanente. 
É alimentada pelos fatores iniciais que desencadearam o problema e pelo 
resultado deste.

Partindo da premissa de que o menor possui “o mínimo existencial” 
como saúde e educação atendidas, para que a criança ou adolescente in-
tegre saudavelmente a sociedade, necessário se faz trabalhar junto aos pais  
e/ou tutores a capacidade de praticar a “alteridade”. Alteridade como a con-
dição de se colocar no lugar do outro:

O antropólogo brasileiro Gilberto Velho elucida: “A noção de outro ressalta 
que a diferença constitui a vida social, à medida que esta efetiva-se atra-

22 SILVA, José Afonso. Op. cit., p. 255-256. 
23 Idem, p. 259
24 LOURENÇO, Anderson Siqueira. O tratamento ao menor infrator no Brasil: Uma teratologia sócio-jurídica.  

p. 67.
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vés das dinâmicas socais. Assim sendo a diferença é, simultaneamente, a 
base da vida social e fonte permanente de tensão e conflito”.* Simplificando,  
Gilberto Velho mostra de que forma a interação entre a parte íntima e interior 
do indivíduo e o outro forma o cerne da vida social. Ao interagirem, os indi-
víduos reafirmam o que faz parte de si mesmo e o que faz parte do mundo 
externo. (grifo nosso)

Esse processo de diferenciação é parte também da construção da identidade 
do sujeito, que se molda a partir da distinção entre “o que eu sou” e “o que 
eu não sou”. Esse ponto leva-nos ao problema fundamental da questão: a im-
possibilidade da existência do eu-individual sem o conflito com o diferente, 
o estranho, o outro.25

Assim, o menor deve ser conscientizado que vivemos em sociedade, 
que diferenças existem, porém deve afastar-se de ser um sujeito individua-
lista. Como enfrentamento ao individualismo, torna-se mister o desenvolvi-
mento de uma cultura psíquica comunitária, pois nossa civilização tem sua 
cultura psíquica centrada no princípio da autonomia individual encontran-
do dificuldades em desenvolver o princípio altruísta:

[...] a compreensão da dignidade humana em sua dimensão fundamental-
mente individual conduz ao individualismo, fonte de fortalecimento do 
egocentrismo, que tem se desenvolvido em todos os campos das relações 
humanas, especialmente no direito, o qual, não obstante a proclamação dos 
direitos sociais, encontra-se, ainda, predominantemente voltado para a pro-
teção dos direitos individuais. Tal compreensão egocêntrica tende a inibir as 
potencialidades altruísticas solidárias, o que contribui para a desintegração 
do espírito comunitário e, consequentemente, para o subdesenvolvimento da 
dimensão social da dignidade humana.26 (grifo nosso)

Em trabalho sobre o contexto social e infracional de menores infra-
tores, a Professora Maria Aparecida Batista discorre sobre a importância da 
compreensão e do auxílio da família ao lidar com problemas típicos desta 
fase:

A adolescência é uma fase complexa, marcada por transformações biopsí-
quicas e frequentemente associada à necessidade de auto-afirmação e de 
independência. É preciso que a família compreenda e auxilie o adolescen-
te a lidar com os problemas e situações típicas desta fase, sem permitir a 
transgressão de regras básicas de convivência pacífica e educação. Se o 

25 OLIVEIRA, Lucas. Conceito de alteridade. Disponível em: <http://brasilescola.uol.com.br/sociologia/conceito-
alteridade.htm>. Acesso em: 10 jun. 2016.

26 MOURA, Lenice S. Moreira de Moura. A dimensão Social do Princípio da Dignidade Humana: Reflexões à Luz 
da Epistemiologia da Complexidade.
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adolescente tiver todas as suas vontades realizadas e não aprender a lidar 
com frustrações, será difícil sua adequação aos mecanismos de controle.27  
(Bragotto,1999 – grifo nosso)

Em visão antrópica28, ou seja, em que o ser humano altera o meio 
ambiente em que vive, similarmente, não se pode omitir que as caracterís-
ticas humanas, além de serem resultados das relações homem e sociedade, 
conforme dito alhures, também são resultados das mudanças que o próprio 
homem vem fazendo em relação ao meio ambiente e urbanização. A pro-
liferação de favelas ou urbanizações sem estudos prévios dificultam a ação 
do Estado favorecendo em muito a criminalização, pois dificultam a promo-
ção da saúde e educação ao meio além de fomentar ao menor a prática de 
crimes hediondos como tráfico e homicídio qualificado.

Em outro giro, outro viés da problemática da redução da maioridade 
penal, segundo a maioria dos estudiosos, o art. 228 da Constituição de 1988 
não poderia ser alterado por emenda constitucional, tratando-se o tema em 
sua essência de natureza “pétrea”, ou seja, só podendo ser alterado em nos-
so ordenamento jurídico por meio de uma nova constituição.

Em pensamento contrário, Fainzilber afirma que cláusula pétrea é, 
sem sombra de dúvida, o conceito da maioridade penal, isto é, a existência 
de um limite mínimo. Contudo, à definição desse limite não se pode empre-
gar a natureza de cláusula pétrea porque o limite de 18 (dezoito) anos foi 
estabelecido com fulcro nas condições sociais existentes à época, e, com-
provado que o indivíduo com 14 ou 16 anos de idade compreende o caráter 
ilícito de determinado fato e tem condições de determinar sua conduta em 
relação a tal entendimento, restando atendido o critério legal, não há que se 
falar em critério biológico, podendo haver a mudança da idade por Emenda 
Constitucional por atender à demanda da sociedade29.

O professor Muñoz, de Direito Penal na Universidade Pablo de  
Olavide, Sevilha/Espanha, aponta a conciliação do estudo dogmático com 
o estudo da política criminal, apesar de seguirem caminhos diferentes e às 
vezes até mesmo contraditórios, devendo conciliarem-se para “não fazer da 
Lei um instrumento ineficaz em resolver os problemas humanos sociais, ou 
sistema autônomo de imputação de responsabilidade criminal completa-

27 SILVA, Maria Aparecida Batista de Lima. Menores infratores: uma reflexão sobre seu contexto social e 
infracional. Disponível em: <http://www.univar.edu.br/revista/downloads/menores.pdf>. Acesso em: 10 maio 
2016.

28 Do grego, anthropos – gente, homem. Ambiente Natural modificado pelo ser humano. Disponível em: <www.
cimm.com.br/portal/verbetes/exibir/111-ambiente-antropico>. Acesso em: 13 jun. 2016.

29 FAINZILBER, Fernando. Op. cit., p. 129.
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mente desligado da realidade de seu tempo e as necessidades da sociedade 
onde vive”:

Mientras tanto, la relación entre Dogmática jurídico penal y Política criminal 
seguirá siendo una relación difícil y a veces atormentada, y por eso mismo 
será difícil evitar, como ya advertía Hassemer en 1974, que se den intro-
misiones e ingerencias abusivas entre ellas, pero no por eso deben seguir 
caminos distintos o incluso contradictorios que harían del /derecho penal un 
instrumento ineficaz em la solución de los problemas humanos y sociales, 
o un sistema autômomo de imputación de responsabilidad penal completa-
mente desconectado de la realidad de su tiempo y de las necessidades de la 
sociedad en la que vive.30

Neste ponto, cumpre ressaltar que a problemática hoje é o fato de 
adequar as necessidades em que a sociedade vive com o direito internacio-
nal, que baliza principalmente a proteção aos direitos humanos. 

Os direitos humanos vão se consolidando depois de lutas e pequenas 
conquistas em cada entidade, país ou civilização. Para citar como exemplo, 
a União Europeia proíbe que seus membros adotem a pena de morte, abo-
lida em todo o Continente, pelo menos nos países signatários da União. A 
vedação ao retrocesso em matéria de direitos humanos impede que algum 
país europeu passe a adotar a pena de morte, sob a pena de ser excluído da 
União Europeia31.

Inúmeros atores deste cenário têm discutido que o “princípio da proi-
bição do retrocesso”, princípio utilizado internacionalmente por outros paí-
ses, de caráter humanístico, não permite a redução da maioridade penal, 
pois esse princípio impede que conquistas de direitos fundamentais de ca-
ráter social sejam desconstituídas depois de alcançadas pelo cidadão ou 
pela formação social em que ele vive, como o direito à educação, o direito 
à saúde ou o direito à segurança pública. 

Neste ínterim, cumpre ressaltar que, à luz de uma reflexão constitu-
cional mais profunda, há que se destacar que a proibição do retrocesso não 
se confunde com a redução da maioridade penal. Como visto anteriormen-
te, o princípio em comento impede o retrocesso de direitos sociais já con-
quistados, e seria uma enorme imprudência, por ato reflexo, incluir neste rol 
a redução da idade de 18 anos para imputabilidade penal.

30 CONDE, Francisco Muñoz. Dogmática jurídico penal y política criminal: Uma relación conflictiva, pero 
necesaria. Revista Brasileira de Ciências Criminais, Revista dos Tribunais, a. 21, 105, p. 116 nov./dez. 
2013.

31 Associação Piauiense do Ministério Público.



176    ���������������������������������������������������������������������������������RDP Nº 100 – Out-Nov/2016 (Edição Especial) – PARTE GERAL – DOUTRINA

O retrocesso social é alimentado pela falta de educação, saúde, se-
gurança pública, mas também pelo aumento da participação de menores 
em atos infracionais graves como o tráfico de drogas, roubos e homicídios.

No caso, estamos diante de uma colisão de direitos fundamentais en-
frentada pela sociedade como um todo. Aqui não se discute apenas os direi-
tos de um indivíduo em face a outro, mas também da sociedade em face de 
atos infracionais praticados por indivíduos considerados inimputáveis pela 
vedação da maioridade penal.

Nesta colisão de direitos fundamentais, enfrenta-se a ponderação en-
tre o direito da sociedade pela segurança pública, pela segurança do pa-
trimônio público, individualmente à propriedade, à incolumidade física e 
à vida em face do direito de o menor de idade ser punido de forma justa e 
determinante, para que não reincida e se afaste da criminalidade, mesmo 
que seja necessária a redução da maioridade penal.

Tema que, sem dúvida, em pouco tempo chegará à Suprema Corte 
para apreciação.

Em outro giro, o tratado internacional de que o Brasil foi signatário, 
a “Convenção sobre os Direitos da Criança” (ONU, 1989), ratificada pelo 
Brasil no Decreto nº 99.710/1990, estabelece claramente a idade de 18 
(dezoito) anos como marco da idade penal.

É cediço que os tratados sobre direitos humanos assinados e ratifica-
dos, que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 
turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, têm status de 
norma constitucional equivalente às emendas constitucionais (art. 5º, § 3º, 
da CF).

Nesse viés, necessário se faz refletir e retomar o debate anterior sobre 
se é possível a alteração da maioridade penal por “Emenda Constitucional” 
ou seria o caso de valer-se de uma “Nova Constituição” para enfrentar o 
tema, e, mais adiante, que consequências haveria caso o Brasil descumpris-
se o acordo. Para solução, importante trazer à discussão o fundamento do 
inciso I do art. 1º da Carta Política de 1988: a soberania.

CONCLUSÃO

Assunto dos mais complexos, com caráter educacional heterogêneo, 
ou seja, responsabilidade de todos, tem que ser fomentada a discussão da 
maioridade penal, mas não uma discussão apenas sobre problemas e conse-
quências, e sim de soluções, pois, conforme dito alhures, o problema se ins-
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taura pela ausência dos pais, tutores, sociedade, Estado (saúde, educação, 
esporte, cultura, etc.), e se retroalimenta negativamente pela discriminação 
da sociedade. 

Lourenço aponta que as ações voltadas para a prevenção e o trata-
mento ao menor infrator correspondem a uma verdadeira “teratologia socio-
jurídica”, por não surtirem resultado para a finalidade a que foram propos-
tas, devido sua má-formação desde o início, ipsis litteris:

A teratologia sociojurídica emerge no momento em que a Lei Maior, ou seja, 
a Carta Magna, junto ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), pri-
vilegia e assegura ao menor de idade todos os meios necessários para ter 
liberdade e dignidade, e o objetivo não é atingido, por fatores teratogênicos 
deficientes.32

É imperioso combater essa teratologia sociojurídica na penalização 
e prevenção em relação ao menor infrator com ações eficazes, invocando 
o auxílio imediato de todos os atores pertinentes para elaborarem não uma 
nova Lei, mas uma carta ou declaração de medidas integrativas que orien-
tem e ajudem todos envolvidos neste processo, a saberem como se portar 
e inter-relacionar a fim de concretamente caminhar para a resolução do 
problema.

Em igual caminho, o Ministério Público Sergipano, defendendo a não 
redução da maioridade penal, propõe a melhor implantação e efetivação do 
Sistema de Execução Socioeducativo (Sinase), Lei nº 12.594/201233.

Corroborando essa ideia, a Advogada e Socióloga, Professora Ana 
Paula Motta Costa, em trabalho sobre o tema, sugere metaprincípios inter-
pretativos para a aplicação do Sinase: da igualdade, vinculado à legalidade 
ou à reserva legal, equidade ou da individualização a partir das diferenças34.

Sem dúvida alguma é uma nova perspectiva, individualizar a partir 
das diferenças, principalmente quando o penalizado está ainda em proces-
so de desenvolvimento, não podendo se exigir maciçamente a mesma apli-
cação de medidas sociodeducativas ao cometimento de atos infracionais 
equiparados, vez que geram resultados efetivamente diferentes. 

Com um novo olhar na interpretação da aplicação do Sinase, aliado 
à equidade (individualização a partir das diferenças), à adequação e à ne-

32 Idem, p. 63 e 64.
33 Disponível em: <http://mpse.mp.br/NoticiaExibir.aspx?id=8737>.
34 COSTA, Ana Paula Motta. Execução socioeducativas e a necessidade de parâmetros para a interpretação da 

Lei nº 12.594/2012. Revista Síntese. Direito Penal e Processual Penal. p. 37, out./nov. 2014.
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cessidade, recomenda-se a evocação do princípio da proporcionalidade, 
em que casos mais fáceis (easy cases) seriam equacionados e tratados pelas 
regras e métodos hermenêuticos ortodoxos, aplicando o processo de sub-
sunção ordinário, gastando menos tempo com grandes demandas. Como 
exemplo, um ato infracional equivalente ao crime de furto (maioria dos atos 
infracionais cometidos) seria tratado com maior objetividade e igualdade.

Os casos difíceis (hard cases) envolveriam a aplicação de normas e 
princípios, de “textura aberta”, sujeitando-se à infiltração de elementos ex-
ternos (políticos, econômicos, sociais, filosóficos etc.) e, por arrastamento, 
implicam a outorga de maior discricionariedade ao intérprete e a extração 
de mais de uma resposta ou alternativa correta. Não olvidando que, além 
dos casos fáceis e difíceis, há ainda uma terceira categoria considerada 
como a do dilema, quando não se pode encontrar uma solução sem que 
sacrifique algum elemento essencial de um valor considerado como funda-
mental do ponto de vista jurídico e moral35. 

Assim, a casos como atos infracionais equiparados a crimes hedion-
dos seriam aplicadas medidas explicitamente individuais, atentando-se 
sempre para o perfeito ajustamento dos princípios em comento, não esque-
cendo os princípios da proibição do excesso em contrapartida à proteção 
insuficiente ou deficiente.

Como uma das soluções aponta-se a necessidade de estudo do Direi-
to Comparado36 sobre o tema em comento, a fim de estabelecer semelhan-
ças e/ou diferenças com outros ordenamentos jurídicos e verificar as ações 
que surtiram resultados favoráveis e sua aplicabilidade no Brasil.

Mister destacar a necessidade do cumprimento da “Lei Maior” de 
1988, que, confeccionada com a finalidade de atender aos anseios da so-
ciedade brasileira naquele momento, apontada como uma das maiores e 
melhores constituições no mundo, pouca efetividade produz, principalmen-
te no que condiz às normas de eficácias limitadas, da subespécie progra-
máticas, com aplicação diferida, que impõe uma tarefa para os poderes 
públicos, dirigindo-lhes uma dada atividade, prescrevendo uma ação futura. 
Como exemplos destaca-se o art. 3º, I, da Constituição Federal (CF), que 
impõe como objetivo fundamental da República “construir uma sociedade 
livre, justa e solidária”. No mesmo artigo, inciso III, há o objetivo da erra-

35 Idem, p. 57.
36 Relegada ao mais absoluto e absurdo desprestígio acadêmico, o Direito Comparado é uma disciplina ainda 

muito pouco estudada no Brasil. PALMA, Rodrigo Freitas. As novas perspectivas de estudo advindas da pós- 
-modernidade. O direito e os desafios da pós-modernidade. Introdução ao direito comparado. Processus, 
2009. p. 275.
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dicação da pobreza e marginalização com a redução das desigualdades 
regionais e sociais.

Ainda nesta categoria de norma constitucional, temos as programá-
ticas “interdependentes”, ou seja, para a sua concretização, é necessária a 
mobilização de duas ou mais instituições para que se dê plenamente a sua 
efetivação. Exemplo maior para o presente estudo se encontra no art. 227 
da CF: 

É dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança, ao ado-
lescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignida-
de, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão.

Fica claro que para a efetividade plena desta norma se faz necessário 
o cumprimento por três instituições diferentes: a familiar, a social (comuni-
dade), a política, por meio de seus órgãos Legislativo, Executivo e Judiciário.

Conforme afirma Canotilho37, essas normas não são “simples progra-
mas, exortações morais, programas futuros, juridicamente desprovidos de 
qualquer vinculatividade. Às normas programáticas é reconhecido hoje um 
valor constitucional idêntico ao dos restantes preceitos da Constituição”.

Quanto ao viés constitucional, se é permitida ou não a redução da 
maioridade penal de 18 anos por meio de emenda constitucional, anote-se 
que essa decisão foi do constituinte originário, e, para maioria dos juristas e 
doutrinadores, tem status de “Cláusula Pétrea”. Há quem defenda que esse 
status se refere apenas à maioridade penal e não à idade vinculada. Essa 
assemelha ser uma manobra para efetivar a vontade da sociedade nesse mo-
mento, pois parece descabido se referir apenas à maioridade e não à idade 
em um artigo constitucional tão conciso. 

Em outro giro, há de se destacar que a grande maioria da população 
brasileira concorda com a redução da maioridade penal. Em juízo cognitivo 
de que o povo é o legítimo dono do poder, e este tem que refletir as von-
tades daquele, nada mais justo do que efetivá-la. Caso houvesse hoje essa 
efetivação, acredita-se que só poderia ser feita sob a égide de uma nova 
constituição, e, mesmo assim, em desacordo com alguns tratados em que o 
Brasil foi signatário, conforme dito alhures. 

37 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. 
p. 184.
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Nesse ponto também há que se destacar que a vontade do povo de 
uma nação tem que sobrevir a qualquer outra, mesmo que haja previsão 
contrária em tratados, pois, se assim não fosse, estaríamos diante de mais 
uma discussão que influencia na temática, o princípio fundamental e pri-
meiro do Brasil, Estado Democrático de Direito: a “Soberania”.

Destaca-se como marco inicial ao enfrentamento do problema a efe-
tivação das normas programáticas constitucionais, fomento à saúde e edu-
cação aliadas à prática da alteridade junto ao altruísmo, ou seja, o exercício 
do menor de idade de se colocar no lugar do outro, seguida da disposição 
humana, individual e coletiva, de dedicar-se mais um ao outro, gerando 
assim uma verdadeira integração do menor à sociedade, ajudando-o a de-
senvolver melhor seu caráter ético e moral. 

A partir da construção destas premissas, o menor de idade estará apto 
a fazer as escolhas moralmente necessárias, permitidas e proibidas, deixan-
do de lado o cometimento dos atos infracionais, do menor (furto privilegia-
do) ao mais gravoso (homicídio qualificado).

Finalmente, após uma visão totalitária da problemática, pode-se con-
cluir que a redução da maioridade penal no Brasil seria uma progressão 
quando comparada à maioridade penal de países de primeiro mundo e uma 
regressão frente aos tratados internacionais assinados pelo Brasil, bem como 
perante a órgãos nacionais e internacionais de direitos humanos. Necessita 
ainda mais estudos voltados “exclusivamente” para a área de desenvolvi-
mento humano relacionado à inimputabilidade penal e maior aprofunda-
mento na discussão da possibilidade do princípio da proibição do retroces-
so junto à matéria em comento.
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