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Sob pressão de entidades ligadas aos direitos das crianças e adolescentes, a CCJ do Senado Federal (Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania) volta a analisar [...] o parecer do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) que defende a redução da maioria 
penal para casos específicos. No último dia 18 de maio, o relator apresentou seu parecer, no qual sugere que caberá ao 
promotor pedir ao juiz que o adolescente infrator, com idade entre 16 e 18 anos, possa ou não ser julgado como adulto, de 
acordo com cada caso. Aprovada em agosto do ano passado, a proposta da Câmara definia a diminuição da maioridade penal 
para todos os crimes hediondos.  

https://www.gazetadopovo.com.br/vozes/educacao-e-midia/reducao-da-maioridade-penal-uma-solucao-ou-mais-um-problema/ 
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Violência e redução da maioridade penal ameaçam direitos das crianças no Brasil 25 anos após ECA Relatório sobre os 25 anos 
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) divulgado [...] apontou avanços do Brasil especialmente em saúde e educação 
nas últimas décadas. No entanto, a violência contra crianças e adolescentes negros e pobres permanece como um dos principais 
desafios, além do risco de retrocessos como a redução da maioridade penal. Documento foi elaborado pela Secretaria Especial 
de Direitos Humanos, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). [...] Na educação, 
documento lembrou os resultados positivos em praticamente todos os indicadores.  

VIOLÊNCIA e redução da maioridade penal ameaçam direitos das crianças no Brasil 25 anos após ECA. ONUBR, 16 set. 2016.  

Para psiquiatra forense, jovem de 16 anos tem maturidade para escolher entre cometer ou não um crime [...] Diante dos 

avanços tecnológicos e sociais que favorecem a globalização e estimulam o desenvolvimento precoce, o jovem dos dias de hoje 

é muito diferente do adolescente de 1940, quando o Código Penal estabeleceu a maioridade penal a partir dos 18 anos. Para a 

psiquiatra forense Kátia Mecler, esse limite poderia ser diminuído para 16 anos, idade em que, segundo ela, o jovem já é capaz 

de entender o caráter ilícito de um ato e escolher entre praticá-lo ou não. “Quando esse limite foi definido, há 70 anos, vivíamos 

uma época muito diferente. Hoje, o mundo é absolutamente permeado pela comunicação, por tecnologias avançadas, por 

estímulos intensos desde cedo e a gente percebe claramente que o desenvolvimento acelera também, ainda que a maturidade 

seja um processo longo, que pode durar uma vida inteira”, disse. “O fato é que não existe um consenso, do ponto de vista 

mundial, que seja absolutamente científico para definir essa idade ideal. Ainda é um tema conduzido com tentativa e erro”, 

disse. “No próprio Brasil, em códigos penais anteriores, eram imputáveis jovens a partir de 14 anos. Já tivemos uma maioridade 

menor, elevamos o patamar e, talvez, seja a hora de reduzir um pouco”, acrescentou. O debate sobre a redução da maioridade 

penal voltou à tona nos últimos dias, após o assassinato do estudante Victor Hugo Deppman, 19 anos, durante um assalto em 

frente à sua casa no bairro de Belém, zona leste de São Paulo. O agressor era um adolescente de 17 anos que completou 18 

dias depois. Com isso, ele cumprirá pena socioeducativa, pois o crime foi cometido quando ainda era menor. [...] LEITÃO, Thais. 

Para psiquiatra forense, jovem de 16 anos tem maturidade para escolher entre cometer ou não um crime. EBC, 22 abr. 2013. Cidadania.  

A partir da leitura dos textos motivadores a seguir, e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 

redija um texto dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da Língua Portuguesa sobre o tema  

“REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL: SOLUÇÃO OU AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA NO BRASIL”. 

 Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e 

coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/01/14/84-dos-
brasileiros-sao-favoraveis-a-reducao-da-maioridade-penal-de-18-
para-16-anos-diz-datafolha.ghtml 

http://www.imagine.com.br/

