MOÇÃO Nº 3
REPÚDIO contra a Redução da Maioridade Penal e
O Aumento do Tempo da Medida Socioeducativa de Internação
Nós, delegadas e delegados da II Conferência Nacional de Educação (CONAE 2014):
O PNE na Articulação do Sistema Nacional de Educação. Eixo II – Educação e
Diversidade: Justiça Social, Inclusão e Direitos Humanos, reunidos em Brasília (DF) no
CICB, de 19 a 23 de novembro de 2014, vimos manifestar nosso Repúdio e nossa
posição contra a Redução da Maioridade penal e o Aumento do Tempo da Medida
Socioeducativa de Interação.
Em cumprimento a sua missão de lutar para garantir e defender os direitos humanos
de crianças e adolescentes, a Central Única dos Trabalhadores (CUT), vem, por meio
da presente Moção manifestar repúdio às recentes iniciativas por parte de diferentes
grupos do Estado e da sociedade no sentido de propor a Redução da Maioridade
Penal e o Aumento do Tempo da Medida Socioeducativa de Internação.
Reafirma seu posicionamento contrário a qualquer projeto de Emenda à Constituição
ou Projeto de Lei que vise à redução da maioridade penal e ao aumento do tempo da
medida socioeducativa de internação, bem como, também a necessidade de garantir
políticas públicas e sociais com prioridade absoluta para a efetividade no processo de
reinserção social dos adolescentes em conflito com a lei.
Também reafirma a importância de uma abordagem sistêmica do problema da
violência no País, que supere as visões simplistas e não fundamentadas que atribuem
aos adolescentes a culpa pelo aumento da criminalidade.
Há necessidade de que os gestores públicos municipais, estaduais e federais, bem
como os parlamentares, sejam responsabilizados pela ausência de efetividade das
normas e das políticas públicas protetivas às crianças e aos adolescentes, pois é
necessário que o Estado, a sociedade, a comunidade e a família assumam seu dever
e responsabilidade pela promoção e proteção com prioridade absoluta dos direitos
humanos das crianças e adolescentes, como forma de prevenção aos diversos
problemas sociais existentes, inclusive a violência e a criminalidade.
Por isso, solicitamos aos delegados (as) da II Conferência Nacional de Educação
(CONAE 2014) que aprovem esta Moção de Repúdio.
Proponente: CUT – Central Única dos Trabalhadores
Signatários: CUT, CNTE, CONTEE, ANPED, CNDE, ABGLT, FASUBRA, CNS,
CONTAG, CNE, UBM, ANPAE, ANFOPE, CONFENAPA, CADARA.
Destinatários: Presidenta da República, Câmara dos Deputados e Senado.
Brasília, 23 de novembro 2014.

