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NOTA DE APOIO DO CFESS AOS DEPUTADOS E DEPUTADAS QUE VOTARAM 

CONTRA A PEC 171/93 

 

 

Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, 

  O Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), representando cerca de 160.000 
assistentes sociais em todo o Brasil, presta-lhe incondicional solidariedade pela sua postura 
firme, justa e democrática em defesa dos direitos de adolescentes, expressa pelo 
posicionamento contrário à proposta de redução da maioridade penal de 18 para 16 anos de 
idade.  

O CFESS mantém seu posicionamento contrário à redução da maioridade penal em 
conjunto com outras entidades e movimentos sociais comprometidos com a questão da criança 
e adolescente no Brasil. Estado e sociedade não podem ceder e/ou propalar apelos e 
interpretações que, equivocadamente, remetem a adolescentes e jovens a responsabilidade 
pela escalada da violência na sociedade. Isso significa ceder a uma visão social de mundo que 
afasta a questão do real contexto que a produz, uma sociedade que gera desigualdade e que 
tem múltiplas expressões da violência, que ganha espaço  na grande mídia e nas estatísticas 
nacionais e que resulta em políticas restritivas, quando o fenômeno é meramente associado à 
criminalidade. Temos, então, o campo fértil para brotar e proliferar toda forma de preconceito 
e intolerância de que adolescentes têm sido vítimas, na condição de cumpridores/as de medida 
socioeducativa, inclusive no interior dos espaços da política. 
 

Para além da defesa dos direitos dos/as adolescentes, fortemente ameaçados, é preciso 
denunciar os episódios “manobristas” engendrados pelo presidente da Câmara dos Deputados, 
Sr. Eduardo Cunha, com apoio da maioria dos/as parlamentares, que afrontaram todas as 
regras democráticas do parlamento brasileiro. Saudamos a sua postura crítica, corajosa e 
incansável durante a sessão e posterior a esta, de denúncia pública desse lamentável episódio 
sem precedentes em tempos de estado democrático de direito.    

 
Estamos firmes e solidários aos seus posicionamentos durante todo o processo de 

discussão da PEC 171, sustentando um projeto político fundado nos marcos normativos e 
democráticos a serviço da Política de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e 
do/a Adolescente. Reafirmemos juntos/as: EM DEFESA E IMPLEMENTAÇÃO INTEGRAL DO ECA 
E DO SINASE! Contem com o nosso apoio! 
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