


 

PESQUISA 
MAIORIDADE PENAL 

 



OBJETIVOS 
 

• Entender o pensamento  da população do Rio sobre a redução da maioridade 
penal; 

• Saber se ela é favorável a mudança das penalidades aplicadas ao menor 
infrator; 

• Buscar tendências, na opinião do carioca, para identificar qual a idade ideal 
para o menor ser responsabilizado por um crime; 

• Compreender fatores que levam o menor ao crime; 
• Responder se a população acha que a redução da maioridade penal irá 

diminuir a criminalidade. 
 
 

ENTREVISTADOS 
 
• 482 respondentes em todas as regiões do Rio e Grande Rio. 
• Pesquisa aleatória, realizada nos principais pontos de circulação do centro da 

cidade. 



47% 

53% 

GÊNERO 

Feminino

Masculino



GÊNERO 
 

A pesquisa foi bem equilibrada e contou com a 
participação de 53% de homens e 47% de mulheres. 
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FAIXA ETÁRIA 

De 16 a 20 anos

De 21 a 30 anos

De 31 a 40 anos

De 41 a 50 anos

Acima de 61 anos



FAIXA ETÁRIA 
 
A maioria dos respondentes está na faixa etária  compreendida entre 21 e 30 
anos (53%), logo a seguir, vem a faixa posterior, de 31 a 40 anos (21% dos 
respondentes). 
 
A faixa etária com respondentes até 20 anos colabora com 13% dos 
respondentes seguida pela faixa de 41 a 50 anos, com 11%. 
 
A parcela da faixa etária acima de 51 anos, participou com apenas com 2% do 
resultado da pesquisa. 
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MORADIA 
 
Moradores da Zona Oeste e da Zona Norte, tiveram uma participação maior no 
resultado da pesquisa ( 35% e 33% respectivamente). 
 
Respondentes da região central da cidade do Rio foram responsáveis por 12% do 
resultado seguidos por moradores da Baixada Fluminense com 10%. 
 
A Zona Sul participou com 6% dos questionários respondidos enquanto que, 
pessoas da região metropolitana, participaram com 4%. 
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RENDA FAMILIAR 

Até R$ 1.000,00

De R$ 1.001,00 até R$
3.000,00

De R$ 3.001,00 até R$
5.000,00

De R$ 5.001,00 até R$
10.000,00

Acima de R$ 10.000,00



RENDA FAMILIAR 
 
Quase metade dos pesquisados tem renda familiar entre R$ 1.001,00 e R$ 
3.000,00 (49%). 
 
Com 21%, estão os respondentes com ganhos entre R$ 3.001,00 e R$ 5.000,00. 
 
Do total, 15% dos respondentes, tem renda de até R$ 1.000,00.  
 
11% dos entrevistados tem renda entre R$ 5.001,00 e R$ 10.000,00, enquanto 
que 4% ganham mais que 10.000,00 
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PARA QUAL IDADE DEVE SER REDUZIDA A MAIORIDADE PENAL? 



DIMINUIR PARA QUE IDADE ? 
 
Talvez este seja o tema central dos debates. Para qual idade diminuir a maioridade 
penal?  
 
A maioria dos respondentes indica que a idade de 16 anos é a preferida  (27%). Muito 
provavelmente esta resposta leva em conta a  seguinte reflexão: “se um menor de 16 
anos já pode votar, escolher seu governante, por que não pode ser responsabilizado 
pelos crimes que comete ?” 
 
Porém 21% dos respondentes, indicam que a maioridade penal deveria começar  já 
aos 12 anos de idade. Tal resultado leva em conta a sensação de que crimes 
cometidos por tal público esteja aumentando. 
 
Existe ainda, um grupo bem significativo de respondentes que acham que a 
maioridade penal deveria ser reduzida para 14 anos (18%)  e para 15 anos (15%)  
 



DIMINUIR PARA QUE IDADE ? 
 
Mas os contrários à redução da maioridade penal também se fizeram ouvir. 12% dos 
respondentes são totalmente contra a redução. Alegam, inclusive, existir uma forte 
tendência da mídia tentando influenciar a população a este respeito. 
 
No final, com 4% e 3% respectivamente, estão os respondentes que indicam um 
percentual próximo de cada extremo: maior idade penal de 13 anos e os que são 
quase contrários à redução da maioridade (17 anos), respectivamente. 
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Atender necessidade básica (fome)

Violência dentro de casa

Possibilidade de acesso a coisas materiais

Influência dos amigos

Influência de adultos da família

Impunidade

Falta da presença do Estado

Falha e falta de ensino

Facilidade de acesso a armas

Falta de oportunidade profissional

Drogas (tráfico ou consumo)

PRINCIPAL MOTIVO QUE LEVA MENORES A PRATICAR ATOS DE 
VIOLÊNCIA 



PRINCIPAL MOTIVO QUE LEVA UM MENOR A PRATICAR ATOS DE VIOLÊNCIA 
 
Colocamos várias opções para escolha. Entre os destaques estão as seguintes  
respostas: influência dos amigos com 19% e impunidade com 18%. 
 
A possibilidade de ter acessos a coisas materiais, mais rapidamente, que indica 
a natureza da “inconsequência” (termo usado pelos pesquisados) que envolve 
a adolescência e a juventude, sentimento de “superpoder” (idem), apareceu 
com com 11%. 
 
Empatados com 10% da preferência das respostas estão “a violência dentro de 
casa” e as “drogas (consumo e tráfico). 
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TIPO DE PENALIDADE ADEQUADO PARA UM MENOR 
INFRATOR 

Internação em uma casa de correção

Pena integral para crimes hediondos
(homicídios, estupro e sequestro)

Pena máxima 30 anos ou acima

Prisão perpétua

Reclusão com medidas sócio
educativas e trabalhos comunitários

Outros



TIPO DE PENALIDADE ADEQUADO PARA UM MENOR INFRATOR 
 
Sobre as penalidades, a pena integral para crimes hediondos foi a mais votada, 
com 47%. 
 
Com 21%, a internação em uma casa de correção, como é feito hoje. 
 
Outras respostas como prisão de 30 anos ou mais  (15%) e prisão perpétua 
(5%) foram lembradas e desejadas por um grupo de respondentes, 
principalmente pela revolta em relação aos crimes veiculados na mídia. 
 
A correção com medidas sócio educativas, foram lembradas por 5% dos 
entrevistados. 
 
Como curiosidade, entre os 7% que apontaram outras penalidade,  alguns  
manifestaram o desejo de pena de morte para os menores infratores. 
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ACREDITA QUE O ATUAL MODELO DE RECUPERAÇÃO DAS 
CASAS DE CORREÇÃO FUNCIONAM? 

Acredito, desde que o menor de idade
seja acompanhado pela familia e o
Estado
Acredito que o problema não está
dentro dos reformatórios e sim na
comunidade onde vivem
Não. Acredito que faltará base familiar

Não. Acredito que tornará os
menores ainda mais revoltados

Sim. Acredito que já é o início do
processo de recuperação

OUTROS



ACREDITA QUE O ATUAL MODELO DE RECUPERAÇÃO DAS CASAS 
DE CORREÇÃO FUNCIONAM? 
 
Perguntamos sobre o modelo atual, usado para corrigir os menores infratores. Se 
eles funcionam ou não. 
 
Quase metade dos entrevistados (48%), não acreditam que funcione e mais, 
acham que tornam o menor mais revoltado. 
 
18% acha que o problema não está nos reformatórios e sim nas comunidades 
onde vivem. 
 
Outros 15% também acham que o sistema não funciona, pois tira o menor da 
base familiar. 
 
Pessoas que acreditam que o sistema atual é o início para a correção destes 
menores, somam 13% da pesquisa. 
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NA SUA PERCEPÇÃO, NOS ÚLTIMOS 12 MESES  A VIOLÊNCIA 
COMETIDA POR MENORES... 

Vem aumentando

Manteve-se no mesmo
nível

Vem diminuindo



SOBRE O AUMENTO DA VIOLÊNCIA 
 
Quando perguntamos o que eles achavam sobre a violência cometida por 
menores nos últimos meses, a maioria esmagadora de 89% concordou que ela 
aumentou. Este resultado revela o poder da mídia na percepção dos 
entrevistados. 
 
9% considera que ela ficou estacionada. 
 
Uma pequena fatia de 2% acha que ela diminuiu. 
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COM RELAÇÃO AO NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS POR 
MENORES, VOCÊ ACHA QUE... 

O número de crimes praticados
são estatisticamente
significativos.

O número de crimes praticados
são insignificantes, comparados
a outros tipos de crime.



COM RELAÇÃO AO NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS POR MENORES, VOCÊ 
ACHA QUE... 
 
Colocando os menores no ambiente de todos os crimes em geral (e não apenas 
praticados por eles), os entrevistados responderam também com larga maioria 
(89%), que a presença de menores nestes crimes são significativos. 
 
Apenas 11% afirmaram que são insignificantes a presença de menores nos 
crimes em geral. 
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EM SUA OPINIÃO, OCORRENDO A REDUÇÃO DA 
MAIORIDADE PENAL, OS CRIMES PRATICADOS POR 

MENORES TENDEM A... 

Aumentar

Diminuir

Ficar inalterado



INCIDÊNCIA DE CRIMES SE HOUVER A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL 
 
Perguntando diretamente sobre o que aconteceria se a redução da 
maioridade penal acontecesse, com relação aos crimes cometidos por 
menores, 69% dos respondentes indicam que eles diminuiriam. 
 
19% acham que ficaria inalterado. 
 
Pessoas que acham que os crimes cometidos por menores aumentariam, 
ficaram com 12% de participação. 
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VOCÊ CONSIDERA QUE COM A REDUÇÃO DA MAIORIDADE 
PENAL... 

Os menores irão se sentir
adultos e vão querer participar
mais ativamente   do crime
organizado.

Os menores passarão a ser
considerados maiores e
poderão ser presos. Isso fará
com que pensem duas vezes
antes de cometer um crime.



VOCÊ CONSIDERA QUE COM A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL... 
 
Para imaginar como seria a reação dos menores, caso a maioridade penal fosse 
realmente reduzida, perguntamos às pessoas, o que elas acham que 
aconteceria. 
 
Para 87% dos pesquisados, a redução da maioridade, iria “frear o ímpeto de 
seus atos e os faria pensar 2 vezes antes de cometer crimes”. 
 
Já na contramão, 13% acham que se sentindo adultos, os menores acabariam 
por entrar de vez na criminalidade. 
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Ajudaria a
pessoa a ficar
mais calma e
recomendaria

que fosse
prestar queixa.

Chamaria a
polícia.

Iria partir para
cima do menor

para evitar o
assalto.

Não faria nada,
com medo do
menor reagir

com violência.

Atravessaria a
rua e fingiria

não estar vendo
nada.

Não sabe

CASO VISSE UM ASSALTO COMETIDO POR UM MENOR, 
QUAL SERIA A SUA REAÇÃO? 



CASO VISSE UM ASSALTO COMETIDO POR UM MENOR, QUAL 
SERIA A SUA REAÇÃO? 
 
Chamar a polícia seria a ação de 54% dos entrevistados. 
 
20% iria se preocupar mais com a vítima e tentaria tranquilizá-la. E orientaria 
que ela fosse dar queixa junto à autoridade policial. 
 
Algumas pessoas iriam para cima do menor, tentando evitar o assalto. Esta foi a 
resposta de 12% dos pesquisados. 
 
Com medo da violência, 10% não tomaria nenhuma atitude. 
 
Com 2% ficaram aqueles que atravessariam a rua e fingiriam nada ver, assim 
como aquelas pessoas que não saberiam que atitude tomar. 
 


