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MANIFESTO

PELA NÃO REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL E CONTRA O AUMENTO DO
TEMPO DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES - MEDIDA PRIVATIVA DE
LIBERDADE

A infância e a juventude brasileira estão prestes a receber um duro golpe
frente à possibilidade de retroceder na conquista de um direito, em nome da
redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos e a ampliação do tempo de
privação de liberdade (internação). É uma propositura provocada por uma
determinada leitura acerca das violências e infrações praticadas por adolescentes,
na qual se expressa uma incompreensão acerca do verdadeiro significado da
infância e da adolescência, da juventude como um todo. Tal leitura desconsidera
que vivemos num contexto em que, embora com direitos constitucionais para
todos, são poucos os que vivem a infância e a juventude plenamente e acessam
bens e serviços socialmente produzidos em igualdade de condições, com garantia
de vida digna. Trata-se, portanto, de uma proposta de intervenção sobre a infância
e a adolescência marcada pela culpabilização e marginalização do indivíduo em
detrimento dos condicionantes sociais e econômicos que conformam os sujeitos.
Diante dos grandes avanços do Brasil, fruto das lutas e conquistas dos
movimentos sociais, no que tange à defesa e materialização dos direitos humanos,
em especial das Crianças e Adolescentes, com ênfase ao direito à Proteção
Integral, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Curitiba – COMTIBA – vem a público manifestar-se CONTRÁRIO à proposta de
redução da maioridade penal e da ampliação do tempo de internação pelos
motivos que seguem:
- A infância brasileira tem sido histórica e ciclicamente marginalizada e
negligenciada pelo Estado desde os primórdios de sua fundação, quando as
crianças e adolescentes que acompanhavam as frotas portuguesas no processo de

colonização, eram abandonados/as à sua própria sorte ao aportarem dos navios, já
tendo sido explorados/as de todas as formas possíveis e imagináveis. Ficavam à
mercê da benemerência e da caridade das igrejas. Histórica também é a
famigerada roda dos excluídos instituída naqueles tempos para crianças pobres e
abandonas; histórico e abominável é o já superado código de menores, que
marginalizava e estigmatizava as crianças e adolescentes igualmente pobres,
privando-as/os da liberdade, da cidadania, da vida plena e da própria infância.
- A estrutura econômica da sociedade brasileira não é diferente dos demais
países capitalistas, e por isso, por si só, é excludente e marginalizadora,
responsável pelas grandes mazelas sociais que atingem toda a humanidade. A
violência e o crime, portanto, acompanham o desenvolvimento sócio-histórico
contemporâneo, ela é forjada e compõe esse desenvolvimento, por isso, não se
trata apenas de

uma questão comportamental ou de índole individual, mas

também e fundamentalmente de uma questão estrutural e sua necessária
superação não depende apenas dos esforços individuais.
- Crianças e adolescentes são seres especiais, sujeitos de direitos, em
peculiar fase de desenvolvimento, devendo receber atenção especializada e
diferenciada pelo Estado, políticas sociais públicas e sistema de justiça. Este é um
conceito

mundial,

pactuado

através

de

diversos

organismos

e

tratados

internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, de 1959
(ONU/UNICEF), dos quais o Brasil é signatário, bem como a “Doutrina da Proteção
Integral à Criança e ao Adolescente”, adotada pela CF/88 e pela Assembléia Geral
das Nações Unidas (1989), por intermédio da “Convenção das Nações Unidas
Sobre Direitos à Criança e ao Adolescente”. Destes princípios e diretrizes decorre a
maior conquista brasileira para esta população: o Estatuto da Criança e do
Adolescente. (Lei 8069/90)
- A criança e o adolescente são fruto e produto da sociedade em que se
incluem, reproduzem o que vivem, são influenciados/as pelo meio em que se
inserem e, pela sua condição, conforme as definições aceitas internacionalmente,
não estão aptos/as a responsabilizarem-se plenamente pelos seus atos. Há de se
considerar, portanto, que a reprodução desta violência por parte da juventude
brasileira é responsabilidade de toda a sociedade, em especial do Estado, que

deve ser o grande provedor dos serviços públicos que ofertem proteção à infância
e à adolescência.
- O Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8069/90 - é reconhecido
mundialmente como uma das leis mais revolucionárias no que tange aos direitos da
infância e da juventude. Apesar disso, seu conteúdo, verdadeiramente ainda não
foi amplamente difundido e discutido com a sociedade, sendo os aspectos
essenciais de suas prerrogativas ainda desconhecidos por grande maioria da
população brasileira. Além disso, as previsões essenciais ali contidas não foram
plenamente praticadas a fim de assegurar que, tanto os direitos, quanto as
responsabilidades do público em questão sejam, de fato, materializados, o que é
um dever dos governantes, operadores das políticas sociais públicas, responsáveis
terminais pela execução dos serviços, pela aplicabilidade da lei e pelo bem-estar
da população em geral;
- Adolescentes – entre 12 e 18 anos - que praticam atos de violência ou
infrações devem receber as punições / responsabilizações, através da justiça,
previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e reguladas pelo SINASE –
Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas. Tais punições variam entre
advertência e privação de liberdade até o limite máximo de 3 anos, considerando a
fase de desenvolvimento do/a adolescente e a gravidade do ato praticado. De
acordo com dados da SDH o Brasil conta hoje com uma média de 8,8 privados/as
de liberdade para cada 10.000 adolescentes1, demonstrando uma prevalência
desta medida, em detrimento das medidas protetivas e preventivas, voltadas à
cultura, profissionalização, educação, saúde e outras;
- Crescem os homicídios de crianças e adolescentes no país, cujos dados
são significativamente maiores do que os de infrações praticadas por este público.
Dos 21 milhões de meninos e meninas brasileiros/as 0,1% cumprem medidas
socioeducativas por terem cometido algum ato infracional, ou seja, em torno de 10
para cada 100 mil adolescentes1, ao passo que são assassinadas/os 53 para cada
100 mil jovens2. Destes homicídios, a maioria refere a jovens negros e pobres.
Assim, há que se ater ao fato de que morrem muito mais jovens por ações
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violentas praticadas por outros sujeitos, em sua maioria, adultos, do que aqueles
praticam ações violentas, portanto, exigindo uma inversão de prioridade:
implementação de políticas para a juventude e não a redução da maioridade penal
com ampliação do tempo de cumprimento da pena.
- A redução da maioridade e o aumento do tempo da punição não resolvem
e não diminuem os índices de criminalidade, de violência, tendo em vista que esta
é SEMPRE a conseqüência e não a causa. É preciso enfrentar a causa! Colocar
adolescentes e jovens em medida privativa de liberdade por mais tempo e com
menos idade significa intensificar e manter o que já temos hoje: mais da metade da
população carcerária no país é composta por jovens; aumento de reincidências
devido a todas as inadequações e violações de direitos que ocorrem nos sistema
penitenciário; manter ou colocar o Brasil no topo dos países que mais encarecera
pessoas no mundo, pois hoje ocupa o 4º lugar no ranking internacional;
- A redução da maioridade penal não é a solução, não resolve a vida da
população, é uma resposta imediata dada pelas pressões sociais frente ao
crescimento da violência, que se dá em todas as áreas da vida. O que resolve
estruturalmente a redução da violência e a marginalidade é a oferta ampliada de
políticas sociais públicas, de caráter continuado, garantindo proteção social integral
de crianças e adolescentes e suas famílias, para que estas tenham suporte
suficiente, desenvolvam e potencializem sua capacidade de cuidar e proteger.

Em defesa da infância e da juventude plena, como prioridade absoluta, com
direitos garantidos e proteção integral!
COMTIBA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Curitiba

Curitiba, 15 de Maio de 2015.

