
 

 

Moção sobre a PEC171: redução da maioridade penal 

 

O Mandato Popular Participativo Vereador Anderson Prego vem 

manifestar seu total repúdio as diversas Propostas de Emenda à Constituição, 

em especial a PEC171 recentemente aprovada na Comissão de Constituição e 

Justiça do Senado Federal, que tem por objetivo à redução da maioridade 

penal de 18 para 16 anos.  

  A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 171/1993 fere o 

artigo 228 da Constituição Federal, uma cláusula que não pode ser mudada 

sem que haja outra Constituição, chamada também como cláusula pétrea, que 

fixa a maioridade penal em 18 anos. 

  Os atos infracionais não serão solucionados com a diminuição da 

maioridade penal e nem transferindo a culpa do Estado, com a falta de politicas 

públicas relacionadas à educação, cultura, saúde, lazer, esporte, bem-estar e 

outras, ou seja, que busquem efetivar direitos. Precisa sim, agir severamente 

nas questões que produzem as violências e os atos infracionais, sejam elas 

sociais, políticas, econômicas ou culturais, raciais. Sabe-se que quando o 

Estado não busca ações que revelam os mecanismos que produzem e mantém 

a violência, terá como um de seus efeitos principais aumento da violência e não 

tende a solucioná-la.  

  Além disso, não significa que adolescentes que cometem atos 

infracionais fiquem “impunes”, pois o próprio Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) prevê medidas socioeducativas que passam inclusive pela 

privação da liberdade.  

  Para exemplificar, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, 

realizou uma pesquisa e apresentou que adolescentes entre 16 e 18 anos são 

responsáveis por menos de 0,9% dos crimes praticados no Brasil. Se forem 

considerados os homicídios e tentativas de homicídio, esse número cai para 

0,5%. Portanto, nos colocamos radicalmente contra qualquer projeto que 

proponha a redução da maioridade penal, uma vez que não trará solução.   



 

   

É importante destacar que esta medida está voltada 

principalmente à criminalização dos adolescentes pobres e negros, moradores 

das periferias urbanas, exatamente aqueles que são as maiores vítimas das 

mortes violentas no Brasil, com índices que superam países em guerra, 

Podemos dizer até que estes adolescentes e jovens estão em situação de 

extermínio.  

  Devemos efetivar direitos, com acesso as políticas públicas de 

educação, cultura, saúde, lazer, esporte, bem-estar e outras. Essas sim serão 

capazes de afastar os (as) jovens de opções arriscadas e atos de infração.  

 


