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NÃO À REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL 

 

Foi votada hoje, 19 de fevereiro de 2014, na Comissão de Constituição e Justiça do 

Senado a proposta de emenda constitucional que propõe a redução da maioridade penal de 

autoria do senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB) – PEC 33/2012. Nesta ocasião, a referida 

PEC foi rejeitada por 11 votos contrários e oito a favor.  

Esta PEC prevê a alteração na redação dos artigos 129 e 228 da Constituição Federal, 

acrescentando um parágrafo único para prever a possibilidade de desconsideração da 

inimputabilidade penal de maiores de 16 anos e menores de 18 anos nos casos de crime hediondo 

e múltipla reincidência na prática de lesão corporal grave e roubo qualificado. Isto significa que 

os jovens os quais cometem atos infracionais passariam pela avaliação do promotor da Vara 

Especializada da Infância e da Juventude a fim de identificar a possibilidade de desconsideração 

da sua inimputabilidade, ou seja, em tese, esta medida seria excepcional.  

Tal proposta, assim como as demais que já tramitaram pela Câmara e pelo Senado 

Federal, justifica-se pelo fracasso das medidas socioeducativas e pela impunidade do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA). Neste ponto é importante não se guiar pelo senso comum, nem 

pelas notícias sensacionalistas veiculadas pelas mídias, e ter uma análise mais aprofundada e 

crítica do cenário no qual a juventude brasileira criminalizada se encontra.  

São recorrentes os argumentos, segundo o qual, o ECA seria uma legislação protecionista 

e paternalista, não punindo de forma eficaz o jovem; E aquela referente à ineficácia das medidas 

socioeducativas. No que tange a estas questões, vale lembrar que o ECA prevê sim a 

responsabilização dos jovens pelo cometimento dos atos infracionais. A partir dos 12 anos estes 

jovens podem ter como medidas, a prestação de serviços à comunidade, a liberdade assistida, a 

semi-liberdade e a internação. Além dessa responsabilização, a qual, efetivamente, ocorre não se 

deve esquecer o aspecto educacional presente e preconizada por esta legislação. 

Sobre o emparelhamento medidas socioeducativas-reincidência-ineficácia das medidas 

presente no discurso da PEC, nota-se que, ao invés da reincidência e da atestada ineficácia das 

medidas serem um indicador e uma justificativa para internar precocemente o adolescente, estas 
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deveriam servir como um elemento analisador das condições nas quais essas medidas são 

aplicadas, nas condições como funcionam as instituições no trato com os adolescentes autores de 

atos infracionais, invertendo assim, a lógica da individualização da infração para uma 

responsabilização da sociedade e do Estado como um todo! 

Ao defender a PEC, nos mantemos cegos frente às diversas formas de violências que os 

jovens em cumprimento de medidas socioeducativas de privação de liberdade ou em meio aberto 

sofrem, cegos frente às violações de direitos que a juventude pobre sofre antes de ser 

protagonista de ato infracional, cegos frente aos compromissos do Estado com a sociedade, e de 

nossas próprias implicações nesse fenômeno social da infração juvenil. 

 A mídia sensacionalista criminaliza a juventude pobre e negra ao pulverizar um clima de 

insegurança com relação à figura desse adolescente, produzindo um discurso naturalizante, 

colocando-o como um perigoso iminente. Contudo, pouco discute os dados alarmantes das taxas 

de homicídios da juventude brasileira. No Estado do Pará, especificamente, subiu da 16ª posição, 

1998, com taxa de 24,1% (em 100 mil habitantes, na população de 15-24 anos), e em 2008 

assumiu a 8ª posição, com 71,3% (WALSEIFISZ, 2011). No que se refere à raça e cor, verifica-

se que de 2002 a 2008 houve um aumento de 13, 4% na população branca e de 44,9% na 

população negra (WALSEIFSZ, 2011). 

Logo, percebe-se que essa visão construída socialmente e intensificada pela mídia, é a 

clara exposição da desqualificação do adolescente negro, pobre, e a redução da maioridade 

somente intensificará o seu encarceramento.  

O Conselho Federal de Psicologia (2013) já se pronunciou contrário à redução da 

maioridade penal e ao ostracismo desse segmento social, e se insere na luta por políticas públicas 

que visem à garantia dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. O processo da 

infração juvenil não deve ser problematizado em uma perspectiva punitiva e restritiva, pois esse 

processo envolve um complexo enredo de forças, em uma dimensão política, social, cultural, 

histórica.  

Portanto, lutemos sim pela implementação integral do ECA e dos direitos assegurados na 

Constituição Federal! Há uma pungente necessidade de aprimorar o sistema de garantias de 
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direitos em relação à infância e à juventude! É tempo de estranhar o pareamento “jovem-

violento-criminoso” e dar visibilidade para o “jovem-criminalizado-violentado”! O CRP10 diz 

não à proposta da redução da maioridade penal! 
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