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SECRETARIA 

EXECUTIVA 

(2015/2017)  

Rio de Janeiro, 23 de Março de 2015 

Excelentíssimos Senhores Deputados, 

 A Rede Nacional Primeira Infância (RNPI) - foro de articulação de mais de 160 
organizações que atuam na defesa, promoção e garantia dos direitos de crianças até os 
seis anos - manifesta-se publicamente contra a PEC 171/1993 que propõe a redução da 
maioridade penal de 18 para 16 anos de idade. 

A Rede Nacional Primeira Infância sugere aos Senhores Deputados que reflitam sobre 
as consequências de uma proposta que fere cláusula pétrea da Constituição e que, se 
levada a cabo, exporia o país à constrangedora condenação internacional por 
descumprimento de compromissos assumidos em favor de medidas de proteção e 
cuidados a crianças e adolescentes. 

A RNPI e as organizações que a integram possuem ampla experiência na ação direta de 
promoção de direitos. Investir na infância e juventude é fincar as bases de um futuro 
mais sólido, uma estratégia inteligente para obter ganhos sociais e econômicos para a 
sociedade, ao invés do absurdo aprisionamento de adolescentes. A privação de direitos 
nos anos iniciais da vida - que já foi injusta e cruel para a criança - não pode ser onerada 
com nova privação e penalização na adolescência. 

Reforçamos que a ideia de redução da maioridade penal não diminui, antes agrava a 
violência sofrida por crianças e adolescentes, cujos índices de mortalidade são o dobro 
dos já altíssimos índices registrados para a população brasileira. Nossas prisões contém 
a terceira maior população carcerária do mundo, em condições sub-humanas, com taxas 
de reincidência de 70%. Prender adolescentes não solucionaria o problema do combate 
ao crime. Certamente, o agravaria. 

A RNPI conclama os senhores deputados a defenderem o princípio constitucional que 
prioriza o atendimento aos direitos de crianças e adolescentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte e lazer, à profissionalização, à cultura e à 
dignidade, ao respeito e à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Dessa forma 
estarão contribuindo para a implementação de soluções verdadeiras e eficazes em 
benefício das gerações atuais, que não podem esperar. Vamos construir um caminho 
mais justo, mais seguro e mais feliz para o Brasil. 

A Rede Nacional Primeira Infância pede enfaticamente aos senhores que votem pela 
INADMISSIBILIDADE da PEC 171/1993. 

Cordialmente, 

  

 
Claudius Ceccon  
Secretário Executivo da RNPI  
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