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Carta de Goiânia Contra a Redução da Maioridade Penal em Defesa dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 

 
 

As crianças, adolescentes, jovens e adultos reunidos em Goiânia por ocasião da 10ª 

Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente vêm por meio desta 

carta manifestar sua posição contrária ao Rebaixamento da Maioridade Penal, bem como 

ao Prolongamento do Tempo de Internação ou qualquer outra medida que represente 

retrocesso aos Direitos já estabelecidos pela Constituição de 1988 e pelo Estatuto dos 

Direitos da Criança e do Adolescente. 

Estamos vivendo um momento político em que as posições conservadoras se fortalecem 

em diversos campos. Está em andamento uma verdadeira campanha reacionária que 

busca retirar direitos e retroceder nas conquistas dos movimentos de direitos humanos, 

como a luta das mulheres, das LGBTs, dos/as negros e negras, da juventude do campo e 

da cidade, da população de crianças e adolescentes em situação de rua... As declarações 

de grupos políticos e parlamentares conservadores são ecoadas pelos grandes meios de 

comunicação.  

A defesa da redução da maioridade penal ou o prolongamento do tempo de internação de 

crianças e adolescentes voltou, com toda a força, ao debate público. A mídia tem instalado 

um clima de pânico e de terror para justificar um apoio artificial da sociedade brasileira ao 

encarceramento de suas crianças e adolescentes, de seus netos, filhos, sobrinhos. Políticos 

conservadores disputam a tapa quem faz o discurso mais reacionário como forma de 

campanha e palanque permanente ante plateias cada vez maiores, mais confusas e 

estarrecidas. 

Importante fazer memória de que o Estado Brasileiro já manifestou seu compromisso com a 

infância e adolescência ao adotar os princípios da “doutrina da proteção integral” dirigida a 

toda população infanto-juvenil independente de credo, raça, religião e situação 

socioeconômica, contida na Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente da Organização das Nações Unidas, na Constituição Federal e reafirmada 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o que significa rompimento com os velhos 

paradigmas emanados da “doutrina da situação irregular” que colocava as famílias e a 

infância pobre no banco dos réus. 

Neste sentido também reafirmamos a posição do Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente - CONANDA, que propõe: 

 A garantia dos esforços dos governos em seus diferentes níveis na implementação 

do SINASE, em especial na devida dotação orçamentária para as ações de 

http://www.cmdca.go.gov.br/


Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Rua B, Qd. E, Lt. 13, n.º 56, Vila Viana 

CEP: 74635-110 | Goiânia, Goiás | Brasil 
Telefax: (62) 3524-7315 e (62) 3524-7324 

www.cmdca.go.gov.br | E-mail: cmdca020@gmail.com 

 

reordenamento das unidades de internação a fim de atender aos novos parâmetros 

pedagógicos e arquitetônicos, além da ênfase na descentralização e na 

municipalização das medidas socioeducativas em meio aberto; 

 O reforço das políticas públicas da infância e da adolescência, por meio do não 

contingenciamento dos orçamentos na área e da urgente ampliação orçamentária 

nos Planos Plurianuais de cada nível do governo com vistas à efetivação do Estatuto 

da Criança e do Adolescente. 

Portanto, conclamamos toda sociedade brasileira, em especial, a comunidade goiana a se 

posicionar em favor da vida e contra qualquer tipo de proposta que nos remeta ao 

retrocesso em direitos já estabelecidos e ao acirramento das situações de violência 

cotidiana sofridas por crianças, adolescentes e jovens  em nosso país. 

 

Goiânia, 14 de abril de 2014 
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