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A reduçao da maioridade penal é um tema interessante de ser tratado e vem sendo 
tema de muitos debates e discussões, a questao de o menor cometer o crime e não 
ser responsavel pelo ato gera muita polemica, pois esta cada vez mais frequente um 
menor infrator matar, roubar, traficar e apenas ficar no educandario. A questão é se 
ele pode votar com 16  anos, e sabe até dirigir sera que ele não tem idade suficiente 
para responder pelos seus atos. Sera que assim ele não iria pensar duas vezes 
antes de cometer um ato contra a lei. Um caso muito famoso foi o caso champinha 
um jovem entao com16 anos que junto com seus comparsas matou um casal de 
namorados, ele mais especificamente abusou sexualmente da moça e deu um golpe 
de facão tentando até degola-la a matando e abandonando o corpo na mata. Por ele 
ser menor ele foi para o educandário, o que gerou muita revolta na época, e 
reascendeu a polemica sobre a reduçao da maioridade penal. Atualmente, no 
senado existem pelo menos 19 projetos que tratam, de alguma forma, do tema 
maioridade penal. Um deles, de autoria do senador Ivo Cassol (PP-RO) propõe que 
seja realizado um plebiscito para saber a opinião da população. Há entretanto 
algumas pessoas que são contra a redução, e a favor da manutençao, da 
maioridadade com 18 usando o argumento que basta melhorar a pena 
socioeducativa para reabilitaçao do menor. Por isso acho um tema legal de tratar 
pois há seus pros e seus contras  e é necessario pensar o que seria melhor e mais 
justo para a sociedade, reduzir ou manter. O objetivo geral é a reduçao da 
maioridade em si, e como vai contribuir para justiça no nossa país. O objetivo 
especifico analisar se o menor de 18 ininputavel na lei brasileira tem ou não tem o 
discernimento do que esta fazendo, se é justo se é injusto ele ir para a penitenciaria. 
A metodologia a ser aplicada é a comparativa pois compara os beneficios e os 
maleficios da reduçao da maioridade penal, quem é contra  e quem é a favor, 
estabelecendo o confronto de uma e de outra. Espero que o resultado seja o melhor 
possivel, pois ira ser muito legal de se tratar.  
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