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REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL: a redução da maioridade penal 

é possível?  

 
Vanessa da Silva de Souza Santos

1
 

 
 

RESUMO: A redução da maioridade penal na atualidade é motivo de discussão em 
vários cenários brasileiros, como solução para a diminuição da criminalidade no  
país, gerando divergências a respeito . Se por um lado, as correntes reducionistas  
defendem a ideia de que se deve considerar o atual nível de evolução no qual a 
sociedade se encontra, afetando muito mais os jovens, que, portanto, não são mais 
considerados tão ingênuos como antigamente, por outro, as correntes contrárias 
defendem que a redução não é a solução para coibir os crimes cometidos pelos 
menores infratores. Muito pelo contrário, favoreceria um efeito inverso. Nesse 
sentido, conclui-se que se pode falar da redução da maioridade penal, mas é preciso 
tirar o foco do direito penal e focar a proteção dos direitos da criança e do 
adolescente voltados para a saúde, educação, promoção da participação da 
cidadania. 
 
Palavras chave: Direito Fundamental. Redução. Maioridade Penal.  

 ABSTRACT:  The reduction of the criminal majority in the present time is reason of 

discssion in several  Brazilian scenários, as a solution for the decrease of thecurrent 

level of ovolution in which society is found, affecting much more young people, who 

are therefore no longer considered as naïve as formerly,the contrary currents argue 

that the reduction is not the solution to curb the crimes committed by the minor 

offenders. On the contrary, it would favor an inverse effect. In this sense,it can be 

concluded that it is possible to speak about  the reduction of the penal age, but it is 

necessary to focus the criminal law and to focus on the protection of the rights of 

children and adolescents focused on health, education and the promotion of 

citizenship participation.     

Key words: Fundamental right. Reduction. Penal Majority.      

 

Sumário: Introdução; 1. Breve contexto histórico da evolução do direito das 

crianças; 1.2. Constituição Federal: Art. 228 A inimputabilidade penal, cláusula 

pétrea, possíveis conflitos jurídicos; 1.3. Divergências doutrinárias no que tange a 

possibilidade de redução da maioridade penal; Conclusão; Referências.  
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INTRODUÇÃO  

 

A redução da maioridade penal na atualidade é motivo de discussão em 

vários cenários brasileiros, como solução para a diminuição da criminalidade no  

país.  

Essa discussão surgiu diante do alto índice de criminalidade praticado 

principalmente por jovens com idades inferiores a 18 anos, e até mesmo diante do 

aliciamento desses jovens para o crime.  

A população brasileira diante de uma situação caótica de falta de segurança 

anseia por soluções, no entanto, muitas são as polemicas que envolve  tal debate, 

gerando grandes divergências sobre a possibilidade de redução, e também sobre os 

resultados a serem alcançados.  

A criminalidade é um problema multifatorial e de responsabilidade social de 

todos, dessa forma, promover a reflexão sobre o tema faz-se necessário para que 

alternativas coerentes com a realidade vivenciada pelos adolescentes possam ser 

tomadas.  

Além disso, é de suma relevância levar em conta o atual sistema carcerário 

brasileiro que sofre visível desgaste, situações precárias, de superlotação e 

abandono, o que de certa forma, inviabiliza a redução da maioridade.  Por outro 

lado, as instituições destinadas a aplicarem as medidas socioeducativas previstas no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, com a finalidade primordial de proteção 

integral do menor, também se encontram em falência, e longe de alcançar o objetivo 

proposto, acabam contribuindo ainda mais para a formação de jovens delinquentes. 

O auge das divergências recai quanto ao apregoamento da Constituição 

Federal art.14: § 1º O alistamento eleitoral e o voto são: [...] II - facultativos para: c) 

os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos”), Entretanto, , estabelece em 

seu artigo 228; "São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeito 

às normas da legislação especial." 

Nesse sentido surgem às indagações, a inimputabilidade é causa pétrea? 

Diminuir a idade penal significa erradicar a violência?  

A redução da maioridade penal não é um mecanismo capaz de reduzir ou 

acabar com a criminalidade cometida pelos jovens e adolescentes, principalmente 

diante da atual situação do sistema prisional brasileiro. Se, por um lado a redução 

pode contribuir para  diminuir o aliciamento de jovens por quadrilhas e traficantes de 
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droga, por outro, o sistema prisional brasileiro acaba servindo de escola de 

aperfeiçoamento do criminoso, que muitas vezes sai do presídio muito pior do que 

entrou, e muito mais apto a cometer novas condutas criminosas. 

  A redução da maioridade penal representa o mecanismo mais adequado na 

tentativa de diminuição da criminalidade, visto que o sistema prisional brasileiro 

encontra-se defasado e não possui condições de ressocializar esses eventuais 

novos presos? 

Dessa forma, o presente estudo tem o objetivo geral abordar a discussão a 

respeito da possibilidade de redução da maioridade penal, e por objetivos 

específicos discutir se a medida é ou não causa pétrea, bem como apresentar as 

divergências das opiniões das correntes favoráveis e desfavoráveis.  

 A intenção deste estudo é levar a reflexão, visto que se trata de um tema que 

causa controvérsia e polêmica, uma vez que, boa parte da sociedade almeja esta 

redução, acreditando ser uma das medidas a ser instituída para conter a 

criminalidade. 

Entretanto acredita-se que a criminalidade é um problema multifatorial e de 

responsabilidade social de todos, dessa forma, promover a reflexão sobre o tema 

faz-se necessário para que alternativas coerentes com a realidade vivenciada pelos 

adolescentes possam ser tomadas. 

Para alcançar os objetivos propostos foi realizado um estudo mediante 

revisão bibliográfica, através de livros, revistas, publicações, artigos e jurisprudência 

que abordem a temática.  

 

1.  BREVE CONTEXTO HISTÓRICO DA EVOLUÇÃO DO DIREITO DAS 

CRIANÇAS 

 

O Brasil teve suas primeiras Leis destinadas à infância e juventude iniciadas 

no período do Império, no século XIX, e tratavam apenas das crianças órfãs e 

abandonadas. As instituições dessa época realizavam a assistência através da Roda 

dos Expostos ou dos Enjeitados com objetivo dar amparo necessário às crianças 

nascidas e posteriormente abandonadas. As primeiras Rodas tiveram inicio no Brasil 

no século XVIII, em Salvador, Rio de Janeiro e Recife (VILLAS-BOAS, 2012).  
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As referidas instituições tinham por intuito proteger e preparar as crianças  

para a adoção, para tanto, junto aos muros das Santas Casas de Misericórdia, 

aparelhos giratórios de madeira, implantados permitiam que os filhos indesejáveis 

fossem ali deixados mantendo aqueles que realizavam o abandono no anonimato 

(TAVARES, 2004). 

No século XIX, surge o Asilo dos Meninos Desvalidos, sistema que recolhia 

menores em idade de 6 a 12 anos para fornecer a eles instrução primaria e ofícios 

Após a formatura, os desvalidos poderiam contribuir com trabalho, (MARTINS, 

2004). 

Após a  Independência , com a criação do Código Criminal do Império o surge 

à primeira lei penal do Império, e o tema ganha corpo.  O Código Criminal  

preconizava que a maioridade absoluta iniciada aos 14 anos, entretanto, era 

necessário que o infrator tivesse discernimento para entender o caráter delitivo de 

seu ato conforme exposto: 

 

 Art. 10.º Também não julgarão criminosos: 
1.º Os menores de 14 anos. 
Art. 13.º Se se provarem que os menores de 14 anos, que tiverem cometido 
crimes, obraram com discernimento, deverão ser recolhido á casas de 
correção, pelo tempo que ao Juiz parecer, com tanto que o recolhimento 
não exceda á de dezessete anos. 

 
 

        Posteriormente, com o Código Penal Republicano de 1890, a maioridade  

absoluta foi estabelecida aos 9 anos de idade,  nesse sentido, os que possuíam 

entre nove anos e quatorze anos, estariam sujeitos ao regime de discernimento. 

(TAVARES, 2004). 

O período da Republica, trouxe uma melhora para a condição do menor e a 

internação passou a ser vista como forma de educação e recuperação do mesmo 

Em 1903, os higienistas auxiliaram na criação de instituições que além de recolher 

educavam esses menores, surgem então a Escola Correcional XV de novembro, 

onde ocorria a integração da criança e do adolescente através do trabalho ou 

repressão (FALEIROS, 1995, p.60).   

Com a junção do poder público e privado, surgem varias instituições 

filantrópicas, uma delas o Patronato de Menores criado em 1908. Entretanto,  

segundo Coêlho (1997,p.51): 
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As instituições eram locais cujas instalações eram precárias, sem 
funcionários, fazendo com que os próprios menores trabalhassem em 
condições insalubres e atividades inadequadas, esses métodos eram 
usados como forma de puni-los e preveni-los da delinquência.   

 
Em 1920 inicia-se uma importante iniciativa no direito das crianças e do 

adolescente com o Primeiro Congresso Brasileiro de Proteção a Infância, que 

contribui para aprovação do Regulamento da Assistência aos menores abandonados 

e delinquentes (COÊLHO, 1997). 

No entanto, a primeira legislação acerca dos menores no Brasil surgiu em 

1927, o Código dos Menores como ficou conhecida, permitiu a inserção da criança 

na esfera do direito e na tutela do estado. O referido código estabelecia a proteção 

legal até os 18 anos (FALEIROS, 1995). 

O código dos Menores sofreu revisão após os avanços mundiais nos direitos 

da criança e do adolescente, surgindo então, em 1979 um novo Código de Menores 

(lei 6697 de 10/10/1979) (FALEIROS, 1995). 

O novo Código de Menores Brasileiros era constituído pelas seguintes bases 

conceituais (BRASIL, 1978, p.14): 

 
a) Não se dirigia ao conjunto de população infanto juvenil, mas apenas aos 

menores em situação irregular; 
b) Consideram menores em situação irregular os carentes, abandonados, 

inadaptados e infratores; 
c) Não se preocupa com os direitos humanos da população infanto-juvenil em 

sua integridade. Limita-se a assegurar a proteção, para os carentes e 
abandonados e a vigilância, para os inadaptados e infratores; 

d) Funcionando com base no binômio Compaixão/Repressão, a justiça de 
menores chamava à sua esfera de decisão, tanto os casos puramente 
sociais, como aqueles, que envolviam conflito de natureza jurídica; 

e) O conjunto de medidas aplicáveis pelo juiz de menores (advertência, 
liberdade assistida, semi-liberdade e internação) era o mesmo, tanto para 
os casos sociais, como para aqueles que envolviam conflitos de natureza 
jurídica. A internação, por exemplo, podia ser aplicados indistintamente a 
menores carentes, abandonados, inadaptados e infratores; 

f) A inimputabilidade penal do menor de 18 anos significava, na prática, a 
inexistência de garantias processuais, quando se lhe atribuía à autoria de 
infração penal.  

 

Silva (2005) relata que o novo Código sofreu varias criticas sendo 

questionado no Brasil, principalmente porque se encontrava em oposição aos 

valores democráticos, liberais e jurídicos.  

O cenário brasileiro se viu obrigado a reformular uma nova constituição, 

diante da repercussão que os direitos da Criança foram ganhando mundialmente  

vários movimentos foram surgindo e um deles ganha destaque a “Criança e a 
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Constituinte “  após contribuir para a inclusão do artigo 227 da Constituição federal 

de 1988 (BRASIL, 1988):  

 

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

 

Com a Carta Magna  de 1988, surge a  “Constituição cidadã” onde questões 

como a defesa dos direitos humanos e de todos os cidadãos foram discutidas e 

aprovadas, no campo dos direito das Crianças e o Adolescente  a imputabilidade 

penal acima dos 18 anos de idade foi mantida , resguardando dessa forma, a  

proteção integral aos menores (SILVA, 1995). 

Com os vários problemas relacionados aos menores, em especial com os em 

situações de rua, ouve uma reflexão brasileira marcada por movimento popular, e 

em l982 com o envolvimento juristas, socialistas  e políticos, surgiu, a o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei 8.069 de 13 de julho de 1990) (RIZZINI, 2002). 

O intuído do referido estatuto foi dar aos menores infratores um tratamento 

diferenciado, onde buscou estabelecer prioridades no atendimento as crianças e 

adolescentes, principalmente quando da aplicação de qualquer medida privativa de 

liberdade (SÁ, 2013). 

 

1.1. Constituição Federal: Art. 228 a inimputabilidade penal, cláusula pétrea, 

possíveis conflitos jurídicos.      

 

Faz-se necessário, ao se  levantar a discussão sobre a referida redução da 

maioridade penal como uma medida realmente eficaz no combate à criminalidade 

juvenil, uma análise já que a mesma se encontra respalda na Constituição Federal, 

considerada clausula pétrea, passando a ser discutida como questão constitucional.  

As cláusulas pétreas podem ser consideradas como uma medida que  

simboliza segurança e certeza jurídica, uma vez que, constitui-se de dispositivos que 

não podem sofrer alterações, representam significativas conquistas para o direito no 

Brasil, atuando de forma a limitar a reforma da Constituição de um Estado,  
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Nesse sentido, a maioridade penal é uma garantia individual do cidadão, e 

não poderá sofrer Emendas Constitucionais conforme expresso no artigo 60, §4º da 

Carta Magna (BRASIL1998): 

 

 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a 
abolir: 
I - a forma federativa de Estado; 
II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III - a separação dos Poderes; 
IV - os direitos e garantias individuais. 

 

Nesse sentido, a redução da maioridade é vista por alguns juristas como 

impossível, uma vez que para que ocorra, é necessário a criação de uma nova 

Constituição, tornando o ato inconstitucional. Corroborando com o exposto o ex 

Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo (2013): 

 

[...] a Constituição tem isso [inimputabilidade de menores de 18 anos] como 
cláusula pétrea e, portanto, mexer nisso seria inconstitucional. É preciso 
mais cuidado no trato desta questão [...]. Não é preciso ficar inerte, do ponto 
de vista legislativo, mas tem que ver as melhores saídas. 

 

O desembargador Marco Antônio Marques da Silva, citado por Luiz Flavio 

Gomes, corrobora com o ex Ministro ao afirmar ser impossível reduzir a maioridade 

penal, “pois isto feriria a dignidade da pessoa humana e os direitos e as garantias 

individuais, entendidos por ele como clausula pétrea”(GOMES,2012). 

Entretanto, de acordo com alguns juristas, há a possibilidade do assunto ser 

discutido, mesmo se tratando de clausula pétrea, mas para isso, seria necessária a 

adequação da realidade brasileira, em especial ao que diz respeito ao sistema 

carcerário, conforme expressa Damásio de Jesus (2007):  

 

Acredito que seja um princípio que só possa ser alterado mudando a 
Constituição. Como alterar a Constituição, se é uma cláusula que não pode 
ser alterada? Poderíamos discutir esse assunto. A cláusula pétrea é terrível 
também, porque é pétrea até quando? Daqui a 200 anos não pode ser 
alterada a Constituição? É claro que pode, porque os princípios mudam, 
porque a realidade muda. De modo que alterada a realidade brasileira, 
quando tivermos um sistema penitenciário, criminal, à altura, acredito que 
poderemos dizer que, ainda que seja pétrea, tem que ser repensada. 
Quando tivermos um serviço que eles chamam lá fora de proteção e 
prevenção da prática delituosa de menores, poderemos pensar em alterar 
alguma coisa. 
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Damásio de Jesus, ao defender a redução da maioridade para 16 anos 

considera que “um jovem dessa idade já tem “plena capacidade de entender o que é 

certo e o que é errado”, no entanto, o problema em reduzir a maioridade reside em 

enviar esses adolescentes para o precário sistema penitenciário brasileiro“ (JESUS, 

2007). 

 

1.2. Divergências doutrinárias no que tange a possibilidade de redução da 

maioridade penal. 

 

A questão da redução da menoridade penal vem sendo amplamente discutida 

entre os doutrinadores do direito, causando divergentes posicionamentos entre os 

mesmos. Se por um lado, as correntes reducionistas defendem a ideia de que se 

deve considerar o atual nível de evolução no qual a sociedade se encontra, afetando 

muito mais os jovens, que, portanto, não são mais considerados tão ingênuos como 

antigamente, por outro, as correntes contrárias defendem que a redução não é a 

solução para coibir os crimes cometidos pelos menores infratores.  

Cumpre salientar que os favoráveis a redução, apontam para a plena 

capacidade de discernimento que os menores possuem, alcançada principalmente 

pelo amadurecimento cada vez mais precoce dos jovens na atualidade, dessa 

forma, defendem que os mesmos devem arcar com as consequências de seus atos, 

submetendo-se às sanções de ordem penal. 

Oportuna-se mencionar os apontamentos do jurista Reale (1990 pag. 214): 

 

 Tendo o agente ciência de sua impunidade, está dando justo motivo à 
imperiosa mudança na idade limite da imputabilidade penal, que deve 

efetivamente começar aos dezesseis anos, inclusive, devido à precocidade 
da consciência delitual resultante dos acelerados processos de 
comunicação que caracterizam nosso tempo. 

 
 

Na mesma linda de raciocínio, o jurista Guilherme de Souza Nucci, (2007 

pag.294), também favorável à redução da maioridade penal, descreve: 

 

 Não é admissível acreditar que menores entre 16 anos ou 17 anos, não 
tenham condições de compreender o caráter ilícito do que praticam, tendo 
em vista que o desenvolvimento mental acompanha, como é natural, a 
evolução dos tempos. 
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Consoante ao exposto nota-se que tais opiniões se baseiam no fato de que as 

condições sociais quando da fixação da imputabilidade penal aos dezoito anos, isto 

em 1940, através do Código Penal eram totalmente divergentes das atuais, uma vez 

que, os menores de hoje dominam os meios de comunicação com destreza, dessa 

forma têm conhecimento amplo do mundo. 

Outro ponto defendido por grande maioria dos autores reducionistas é a 

questão da capacidade eleitoral do menor, permissão essa, concedida a partir dos 

16 anos. Nesse sentido, se o legislador reconhece a capacidade do menor  para 

escolher aqueles que representaram o país, há de reconhecer o  discernimento 

sobre os próprios atos. 

Claudio da Silva Leiria (2007) corrobora com o exposto e defende que não se 

deve distinguir a maioridade penal da maioridade eleitoral, visto que o menor possui 

maturidade suficiente para influenciar no destino da Nação, também tem capacidade 

para saber o que é errado. 

Outros argumentos defendidos pelos favoráveis a redução da maioridade 

penal, estão também na questão do aliciamento feito pelo tráfico a esses menores, 

como intuito de que possam  assumir para si a responsabilidade total dos crimes 

praticados, uma vez que, as penas aplicadas a eles são brandas (GRECO, 2013). 

Ainda de acordo como doutrinador Rogério Greco, (2013 pag. 309) a questão 

do menor de idade ser inimputável gera revolta a uma parcela considerável da 

sociedade, e ainda completa que: 

 

Tal presunção, nos dias de hoje, tem gerado revolta na sociedade, que 
presencia, com impressionante frequência, menores de 18 anos praticando 
toda sorte de injustos penais, valendo-se, até mesmo, da certeza da 
impunidade que a sua particular condição lhe proporciona. 

 

Para essa corrente, o que se espera é uma revisão constitucional atinente à 

maioridade penal, no  entendimento de que a redução é a única maneira capaz de 

minimizar  o problema do envolvimento de menores com a violência  

Em contrapartida, para os que são contra a redução da imputabilidade penal, 

um dos principais argumentos é o impacto que a inclusão das crianças e 

adolescentes infratores em um sistema penitenciário deficiente poderiam causar.  

Principalmente diante do nosso sistema carcerário cujas e instituições são 

incapazes de alcançar a ressocialização, visto que, por ainda estarem em fase de 



 

 

14 

formação de caráter, e ao conviver com criminosos adultos, podem, receber forte 

carga negativa de influência.  

O jurista Guilherme Simões de Barros (2008 apud Fonseca, 2009) afirma  que 

ao se inserir menores nessas condições “misturando-os a presos reincidentes e 

primários, perigosos ou não, é o mesmo que graduar e pós-graduar estes jovens no 

mundo do crime”. 

 

André Petry (2006, p.66) corrobora com o exposto e ainda completo: 

 
[...] Então o Brasil deveria reduzir a idade penal para permitir que 
adolescentes possam ser presos como qualquer adulto criminoso? A 
resposta parece óbvia, mas não é. Será que simplesmente despachar um 
jovem para os depósitos de lixo humano que são as prisões brasileiras 
resolveria alguma coisa? Ou apenas saciaria o apetite da banda que rosna 
que o bandido não tem direitos humanos?. 
 

 Para o referido autor, ao  reduzir a menor idade penal, os menores de 

dezesseis anos seriam aliciados para o crime, conduzindo ao mundo do crime um 

grupo cada vez mais jovem, o que não resolve o problema da violência (PETRY, 

2006). 

Mario Volpi (1998 pag. 165 apud SIRIO, 2009 p. 36) discorda que o poder do 

voto aos dezesseis justifica a redução, e ainda completa ao afirmar que: 

 
Dizer-se que o jovem de 16 anos pode votar e por isso pode ir para a cadeia 
é uma meia-verdade (ou uma inverdade completa). O voto aos 16 anos é 
facultativo, enquanto a imputabilidade é compulsória. De resto, a maioria 
esmagadora dos infratores nesta faixa de idade nem sequer sabem de sua 
potencial condição de eleitores (VOLPI, 1998, p.165)

 
. 

 

Paulo Rangel considera a diminuição da menoridade penal um retrocesso 

social, já que nos 54 países que reduziram a menoridade penal não se registrou 

redução da violência. De acordo com o desembargador, a educação é o melhor 

caminho para uma sociedade melhor ao afirmar que: 

 

É um grande e inequívoco retrocesso. Nós vamos andar para trás se 
diminuirmos a idade penal”.[...] “a solução é a educação, no seu sentido 
mais amplo. Lei nenhuma e em país nenhum recupera as pessoas que são 
excluídas socialmente. 

 

No pensamento do ilustríssimo Desembargador, a educação é a chave de 

sucesso de qualquer país civilizado, não basta punir menores infratores e lhes 
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oferecer uma política ineficiente e deficitária e, portanto, custosa à sociedade, que 

se engana com o discurso reacionário da menor idade pena. 

Outra importante questão defendida pelos contrários a redução da maioridade 

penal, recai sobre a impossibilidade de alteração da imputabilidade penal uma vez 

que artigo 228 da Constituição Federal é cláusula pétrea e não pode ser modificada, 

sequer com emenda.  

Essa corrente defende como meio de prevenção ao quadro de violência 

gerada por menores infratores, a educação, e completa que esta é a uma das mais 

importantes formas de solução para uma sociedade menos violenta.  

 

CONCLUSÃO 

 

Discutir a problemática da redução da maioridade penal em quaisquer 

elementos abordados sem distinguir a causa, a consequência e solução acerca da 

redução na efetivação prática, requer avaliar seus adversários, quer sociais como 

violência, drogas, desigualdade e educação, quer jurídicos como as leis e sua 

mutabilidade, casas de reabilitação, presídios. 

Muito se tem discutido sobre a redução da maioridade penal, entretanto, 

esbarra punir a partir dos dezesseis anos de idade reduzira os crimes e, por 

conseguinte a violência?  Ao contrário, favoreceria um efeito inverso: em vez de 

reduzir os índices de infrações, ao inserir no mundo do crime, uma precocidade cada 

vez mais significativa.  

Nesse sentido, pode-se falar da redução da maioridade penal, mas é preciso 

tirar o foco do direito penal e focar a proteção dos direitos da criança e do 

adolescente voltados para a saúde, educação, promoção da participação da 

cidadania. 

Ainda há de se pensar em tantas outras necessidades a serem  sanadas, em 

uma  sociedade melhor esclarecida e consciente de que todos somos iguais perante 

a lei, seja o adolescente que cometeu infração ou um adultos que praticou um crime, 

e que na vida tudo gera uma consequência e devemos nos responsabilizar por elas. 

A presente análise não objetiva trazer a solução para o problema da 

imputabilidade penal ou tão pouco da redução da criminalidade, mas sim auxiliar e 
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fornecer elementos para a reflexão em torno do tema, bem como atuar no sentido de 

buscar alternativas a fim de que se modifique a situação do menor.  
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