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Resumo: 

No Brasil, a primeira Proposta de Emenda à Constituição que versasse sobre o tema da 

redução da maioridade penal, que atualmente é de 18 anos, foi proposta, em 1993, pelo 

deputado federal Benedito Domingos. Desde então, a matéria tem tramitado em Comissões 

do Congresso Nacional, mas não tinha, até este ano de 2015, sido pautada e aprovada nas 

duas votações na Câmara dos Deputados. No entanto, para ser efetiva, faz-se necessário sua 

aprovação no Senado também. Visualiza-se, atualmente, um legislativo extremamente 

conservador, liderado por Eduardo Cunha, que é evangélico e fora eleito pelas bancadas 

ruralista, evangélica e da segurança pública. Este projeto em desenvolvimento e artigo, em 

consequência, objetiva compreender as razões pelas quais a temática da maioridade penal 

ressurgiu no debate público 23 anos depois de sua primeira proposição. Propõe-se a discutir 

quais os fatores que mobilizam a agenda-setting, verificar o papel dos atores e compreender 

a governabilidade estabelecida entre os poderes Executivo e Legislativo.  

Palavras-chave: Formação de agenda, Políticas Públicas, Congresso Nacional, Maioridade 

Penal. 

 

Abstract: 

In 1993, the federal deputy, Benito Domingos, proposed the first Constitutional Amendment 

seeking reducing the legally punishable age in Brazil, which is 18 years old. This project has 

been discussed since then. Nevertheless, it has not been approved until 2015. This year, the 

Chamber of Deputies approved it. However, to be effective, it needs to be approved in Brazil’s 

Senate. Elected by ruralist, security and religious fronts, Eduardo Cunha defends an 

excessively conservative agenda. For these reasons, this project and article aims to 

understand why the debate about reducing the legal age is in the legislative agenda today -23 

years have passed since it was proposed. Also, this paper looks to explain what mobilizes the 

agenda-setting and which actors influence in this process. In addition, it is necessary to 

interpret how governability is established in Brazil’s legislative and executive.  
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Introdução 

 

Uma das áreas temáticas da Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP), as 

políticas públicas têm recebido um crescente interesse por estarem diretamente 

relacionadas às mudanças recentes da sociedade brasileira, argumenta Arretche (2003). Não 

constituindo um elemento unidimensional, mas abarcando um ciclo, as políticas públicas são 

separadas por Kingdon (2003, p.23) nas seguintes fases: elaboração da agenda; 

especificação de alternativas; escolha de uma alternativa (pelo presidente, Legislativo ou 

autoridade competente); e implementação da decisão.   

Este trabalho centra seu objeto na formação de agenda, tratando especificamente do 

caso da redução da maioridade penal (PEC 171/1993). De antemão, alerto ao leitor que além 

de um escopo teórico, estas breves linhas, por constituírem parte de um projeto de pesquisa 

em andamento, não ambicionam conclusões, mas almejam questionamentos. Sendo assim, 

o texto está dividido em 3 blocos. 

O primeiro bloco constitui um histórico e panorama geral do que já foi produzido nesta 

primeira fase das políticas públicas. Com início nos anos 1970, principalmente nos Estados 

Unidos, a conceituação e surgimento de diferentes níveis de agenda continua em constante 

debate, atingindo atualmente níveis globais. 

Tendo em vista a extrema importância dos atores no processo decisório, o segundo 

bloco tem por objetivo pontuar a dinâmica dos partidos. Para tanto, considerações sobre o 

poder de agenda que os poderes Executivo e Legislativo atualmente detêm são também 

fundamentais. 

Por fim, o último item adentra o assunto da redução da maioridade penal. A PEC 171 

foi proposta pela primeira vez em 1993 pelo então deputado federal Benedito Domingos. 

Desde então, ela sofreu algumas idas e vindas nas Comissões da Câmara dos Deputados, 

mas até o ano de 2015 ela não havia sido aprovada nas duas votações necessárias para 

seguir para apreciação no Senado Federal. 

  

1. Um panorama sobre o conceito formação de agenda 

 

Este artigo centralizará seu objeto na primeira fase do ciclo de políticas públicas: 

formação de agenda (agenda-setting) que, segundo Capella (2004, p.14), “[...] constitui o 

conjunto de questões relevantes para o governo, durante um determinado período de tempo 

[...]”, focalizando no caso da redução da maioridade penal.  
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Desta forma, será necessário compreender quais são: os fatores que influenciam a 

mudança de agenda, os elementos dotados de poder de restrição no acesso à agenda 

(agenda denial), os atores envolvidos (agenda-setters). 

A investigação sobre agenda-setting iniciou nos anos 70, no campo da ciência política, 

como parte essencial do processo político. Schattschneider (1960 apud CAPELLA,2012, p.3), 

que inicia o debate sobre a construção de agenda, defende que o conflito é a base da 

atividade política e que esses confrontos, denominados “mobilização de opinião” 

(mobilization of bias), consistem no embate entre dois grupos: um mais engajado e outro de 

espectadores. O resultado desse embate seria baseado no grau de envolvimento da 

audiência. Desta forma, os interessados no conflito se mobilizariam para terem apoio popular, 

tornando-o “contagioso”. 

Bachrach e Baratz (2011, p.149), por sua vez, argumentam que o poder teria duas faces 

sendo necessário não apenas investigar as decisões tomadas, mas também a dinâmica da 

não-tomada de decisões (nondecision-making) com o propósito de compreender a 

mobilização de opinião para o debate. Bachrach e Baratz (2011, p.151) questionam: “[...] como 

se pode ter certeza em qualquer situação dada de que os “elementos imensuráveis” não têm 

consequência ou não têm importância decisiva? ”  

Na mesma linha de Bachrach e Baratz, Crenson (1971) destacou a inação como uma 

importante forma de poder. Mais do que o exercício da influência das decisões, o poder 

também detém a habilidade de impedir que certas decisões entrem para o debate. Proponente 

de uma “terceira face”, Lukes (1974) considera que “[...] o poder seria exercido na prevenção 

do surgimento de questões por meio da manipulação de percepções e preferências que 

assegurariam a aceitação do status quo. [...]” 

Ainda na década de 70, Roger Cobb e Charles Elder (1971) realizam uma articulação 

inovadora no estudo do processo decisório ao destacarem a participação popular e diferente 

níveis de agenda. Para estes autores, os problemas são socialmente produzidos, sendo 

alguns apropriados pelos tomadores de decisão. Desta maneira, constroem, distinguem e 

indicam as formas de transição entre a agenda sistêmica e a agenda institucional. Aquela 

envolve a totalidade de assuntos considerados pela comunidade política em um determinado 

momento; esta constitui o conjunto de questões que estão no foco das atenções dos 

tomadores de decisão. Isso significa que nem todos os assuntos que forem pautados pelos 

tomadores de decisão serão alvo de políticas públicas, ou seja, nem todas as questões 

presentes na agenda sistêmica alcançarão o patamar da agenda institucional. 
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Anos mais tarde, Cobb, Ross e Ross (1976)3 apresentam 3 modelos diferentes de 

construção de agenda. O primeiro, denominado outside initiative model, consiste no processo 

pelo qual os assuntos se desenvolvem fora da arena governamental por algum outro grupo 

que busca inserir esta questão na agenda governamental.  

O segundo, mobilization model, considera os assuntos que surgiram nas entranhas do 

governo e que, por isso, tem certa facilidade para adentrar a agenda formal. Nesse caso, 

então, são os tomadores de decisão que chamam a atenção do público para um problema a 

ser debatido.  

Por último, no terceiro, inside initiative model, as problemáticas também emergem 

dentro do governo. A diferença do segundo modelo consiste que nesse, os agentes não 

objetivam alastrar a questão para o público, acreditam e investem em sua própria força para 

seguir com decisões favoráveis. Desta maneira, impedindo que as questões culminem na 

agenda sistêmica, evitam caminhos que podem levá-los a oposições e limitações. 

Em 1972, o economista Anthony Downs também contribuiu para o estudo de formação 

de agenda desenvolvendo o que denominou “issue-attention cycle”. Segundo ele, os 

problemas são cíclicos e divididos 5 fases, são elas: 1. Pré-problema, 2. Descoberta com 

alarme e entusiasmo, 3. Percepção sobre os custos do processo, 4. Gradual declínio de 

intenso interesse público e 5. O pós-problema.  

Sendo assim, para Downs (1972), primeiramente uma questão existe, mas ainda não 

captou a atenção pública, em seguida, o público toma conhecimento do problema e das suas 

consequências e se inicia uma fase de alarme e entusiasmo. A terceira fase revela as 

dificuldades de enfrentamento da questão e inicia-se uma diminuição de interesse público até 

chegar à fase final que é a saída do problema das preocupações do público. 

Os autores alhures mencionados constituem a base do estudo sobre a formação de 

agenda como elemento central no processo decisório e como a primeira etapa das políticas 

públicas. Uma nova fase nesse campo de estudos, todavia, teve início na década de 1980 

com a mudança de foco de agenda sistêmica para a governamental (Capella e Brasil, 2015). 

John Kingdon deu continuidade à investigação de constituição de agenda de uma 

maneira diversa à proposta por Cobb e Elder, além de desenvolver a noção de agenda 

decisória. Em Agendas, Alternatives and Public Policies (3ª. Ed. New York: Harper Collins, 

2003), Kingdon indaga por que algumas questões são colocadas na pauta e outras não; e 

                                                           
3 Para mais explicações sobre cada modelo, consultar: COBB, Roger W., Charles D; ROSS, Jennie-Keith; ROSS, 

Marc.H. “Agenda Building as a comparative political process”. American Political Science Review. Vol 70, nº 1, mar 
1976. 
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define a agenda como um espaço para disposição dos assuntos que despertam interesse no 

âmbito governamental. Com isso, seu enfoque está nas questões que ganham centralidade 

pelos tomadores de decisão.  

Não obstante, desenvolve o modelo de múltiplos fluxos (multiple streams) segundo o 

qual, cada um dos três fluxos funciona relativamente independente dos demais. 

Diferentemente de Cobb e Elder (1971), Kingdon sugere um modelo mais fluído e menos 

segmentado e ordenado. 

O primeiro fluxo expõe questões reconhecidas como problemas e, por esse motivo, 

merecem a atenção governamental; o segundo consiste no aparecimento de alternativas e 

soluções e o terceiro, composto pela dimensão da opinião pública e das formas políticas do 

próprio governo.  

Em determinadas situações, os três fluxos confluem e abre-se uma janela de 

oportunidades (policy window), então os tomadores de decisão (policy makers) visualizam 

esse quadro e agem no sentido de unir estes pontos, caminhando para a mudança desejada 

na agenda decisória. Desta maneira, para Kingdon, a mudança na agenda governamental 

acontece com a união do fluxo de problemas com o fluxo político e a mudança na agenda 

decisória só acontece com estes dois fluxos encadenados com o fluxo de alternativas e 

soluções. 

A década de 1990 inicia com a proposição de um novo modelo teórico intitulado 

Equilíbrio Pontuado4 (Punctuated equilibrium) por Frank Baumgartner e Brian Jones (1999), 

segundo o qual longos períodos de estabilidade no sistema político são abatidos por 

mudanças rápidas e curtas.  

Em decorrência desses períodos de estabilidade, emerge o monopólio de políticas 

(policy monopoly). De acordo com este modelo teórico, o processo decisório ficaria limitado a 

um grupo determinado composto por atores que detém a habilidade de manter sob controle 

um problema e seus reflexos. Quando esse monopólio é rompido, ou seja, quando um outro 

grupo se apropria da temática e essa atinge o macrossistema, a questão entra na agenda.   

Com base nas informações acima elencadas, cabe uma breve comparação entre as 

concepções e a importância concebida para os atores do processo decisório para Kingdon 

(2003) e Baumgartner e Jones (1999). Tanto para um quanto para outro, o presidente exerce 

                                                           
4 A expressão “equilíbrio pontuado” é emprestada da biologia, mais precisamente da teoria da evolução. A teoria 
darwinista defendia que aconteceriam pequenas e graduais modificações nas espécies ao longo dos séculos. 
Contrária a esta corrente, está a do equilíbrio pontuado, defendida pelos paleontólogos evolucionista Jay Gould e 
Niles Eldredge, segundo a qual a evolução da espécie não acontece de maneira constante, mas alternada com 
períodos de pequenas mudanças. 

56



REVISTA pensata | V.5 N.1                                                                    MARÇO de 2016 
 

influência decisiva sobre a agenda. Kingdon, todavia, destaca o papel que a burocracia e o 

legislativo detêm sobre o processo decisório. No que concerne aos grupos de interesse, para 

esse autor, os atores atuam mais na frente de bloqueio para não levar os problemas adiante; 

concepção diferente da defendida por Baumgartner e Jones.  Por último, a distinção e o papel 

da mídia. Para Kingdon, a mídia teria um papel passivo nesse cenário, sendo responsável por 

apenas retratar questões já presentes na agenda, não possuindo poder de influência. Para 

Baumgartner e Jones, por outro lado, a mídia atuaria ativamente direcionando a atenção dos 

indivíduos, desta maneira, é um dos pilares para a formação de agenda. 

Os anos 2000 seguiram com trabalhos que aplicam as teorias dos Múltiplos Fluxos e do 

Equilíbrio Pontuado. Dez anos mais tarde, o interesse pela dinâmica de formação de agenda 

continuou em alta. No entanto, o foco agora são aplicações transnacionais. Isso significa que 

as pesquisas atualmente produzidas objetivam analisar as questões que são relevantes para 

os governos em diversos contextos. Exemplo disso é a recém-criada rede de pesquisadores 

denominada Comparative Agendas Project (CAP)5 que é composta por mais de 15 países, 

incluindo a União Europeia. Isso constitui um grande avanço no sentido de construção de uma 

metodologia comum de análise do processo decisório bem como um constructo significativo 

para compreensão dos diversos problemas que ascendem à agenda governamental, ou 

ainda, à decisória. 

Em suma, esta primeira parte teve como escopo realizar um histórico cronológico do 

que há de debate sobre análise de processo decisório no campo de públicas. Nestes 

meandros, deve-se atentar ao papel fundamental que os policy makers exercem seja para 

restringir uma questão ou levá-la para acessar a agenda sistêmica, governamental ou 

decisória. Para tanto, o item a seguir se debruçará sobre essa dinâmica no caso brasileiro, 

expondo os poderes executivo e legislativo no que concerne ao debate sobre a redução da 

maioridade penal. 

 

2. Poder de agenda: a relação entre Executivo e Legislativo  

 

Para a devida compreensão e problematização da agenda-setting, iluminar a relação 

entre o Executivo e Legislativo, colocando interrogações sobre o poder de agenda que um 

exerce sobre o outro se faz mister. Diversos autores já expuseram as relações entre estes 

poderes, ora pontuando os instrumentos constitucionalmente disponíveis como as Medidas 

                                                           
5 Mais informações metodológicas e publicações estão disponíveis no site: http://www.comparativeagendas.info/.  
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Provisórias, ora mostrando as relações intrapartidárias. Destarte, esta segunda parte objetiva 

retomar essas questões centrais no entender do processo pré-decisório. 

Primeiramente, cabe comparar historicamente o papel desempenhado por cada poder. 

De acordo com Figueiredo e Limongi (2007), a comparação entre as duas experiências 

democráticas brasileiras (1946-64 e pós 1988), revela que, no primeiro período, o Legislativo 

e o Executivo tinham capacidades similares de legislação em todas as áreas. O pós 1988 

alterou o quadro e conferiu ao Executivo maior preponderância em leis de cunho econômico 

e ao Legislativo no âmbito social. 

Outra diferença destacada por Figueiredo e Limongi (2000) está no papel que o 

Congresso exercia durante a ditadura na qual seu silêncio implicava na automática aprovação 

das leis. Pós Magna Carta, o Legislativo reassumiu seu poder de aprovação ou rejeição das 

matérias. 

No que concerne ao Executivo, a Constituição Federal de 1988 (art.62)6 conferiu-lhe o 

poder de legislar por meio de Medidas Provisórias. Este instrumento normativo, que deve ser 

utilizado em casos de relevância e urgência assim definidos pelo Executivo, não garante, 

todavia, conforme consta na pesquisa de Figueiredo e Limongi (2006), que os presidentes 

logrem governar se não tiverem a maioria.  

Além disso, há outro elemento essencial no debate da agenda-setting que gira em torno 

da composição do Congresso: os partidos políticos, que são “os elementos estruturadores do 

processo decisório no interior do Poder Legislativo ” (Limongi, 2010, p.8). Compreender a 

dinâmica dos partidos, como suas alianças, coligações e o que configura sua coesão é central 

para o estudo da agenda política do legislativo atual e do pensamento conservador. 

Figueiredo e Limongi (1995) realizaram um levantamento no que concerne às alianças no 

interior dos blocos ideológicos e constataram que a direita (ala conservadora) está mais unida 

que a ala de esquerda para votações no Congresso, concepção reafirmada na votação da 

PEC 171. 

É importante destacar a figura central exercida pelo líder partidário no âmbito das 

votações como controlador da agenda de trabalhos do legislativo, aspecto pontuado por 

Figueiredo e Limongi (1995). Ainda com base na comparação (1946-64/pós-1988), estes 

autores (2007), além de apresentarem que no primeiro período não era direito dos líderes a 

determinação da agenda do plenário, o que ganhou espaço no pós 1988, correlacionam a 

coesão ideológica entre os partidos com a previsibilidade no Congresso. Acredita-se que este 

                                                           
6Constituição Federal/1988: Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar 
medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. 

58



REVISTA pensata | V.5 N.1                                                                    MARÇO de 2016 
 

elemento de coesão ideológico-partidária seja relevante para compreender a dinâmica da 

votação na redução da maioridade penal. 

O cargo de presidente da Câmara também tem papel central na definição da agenda. 

Apoiado pelas bancadas conservadoras, como a bancada ruralista, a bancada evangélica e 

a bancada da segurança pública7, Eduardo Cunha8 (PMDB/RJ), eleito em 2015 para um 

mandato de dois anos, é declaradamente evangélico e defensor de ideias conservadoras 

como o “Dia do Orgulho Heterossexual”.  

A bancada ruralista é uma das maiores com vínculo direto e formal com o setor, tem 

como uma de suas reivindicações centrais a demarcação de terras indígenas. Segundo o 

DIAP, a composição informal deste grupo era de 153 em 2014 e caiu para 109 em 2015. 

Institucionalizada como Frente Parlamentar da Agropecuária na legislatura 53, no ano vigente 

(2016) contabiliza 215 deputados. Na legislatura anterior (54ª), a frente era composta por 191 

deputados. 

Relançada na Câmara em fevereiro de 2015, a Frente Parlamentar da Segurança 

Pública tem como símbolo duas armas compondo a imagem do Congresso Nacional. Também 

conhecida como bancada “da bala”, tornou-se mais representativa devido à eleição, em 2014, 

de 21 novos deputados ligados às forças de segurança, contabilizando um total de 291 

deputados na legislatura vigente (55ª), conforme consta nos dados disponibilizados pela 

Câmara. Destaca-se pela defesa de projetos como a redução da maioridade penal e a 

revogação do Estatuto do Desarmamento. 

Institucionalizada na 52ª legislatura, completando quase 13 anos de existência, a Frente 

Parlamentar Evangélica (FPE) ocupa um lugar de destaque nos debates e revela números 

expressivos: 68 deputados em 2014 e 199 em 2015, conforme consta no site da Câmara. De 

acordo com o DIAP, em 2007, 36 evangélicos compunham as cadeiras na Câmara e 

atualmente são 75, isto é, a bancada religiosa duplicou em 8 (oito) anos. Estes dados revelam 

que, se a FPE fosse um partido, seria o maior da Câmara, superando os grandes: PT (69), 

PMDB (65) e PSDB (54). Com uma longa trajetória, em constante ascensão e tendo um fiel 

representante como presidente da casa, a bancada evangélica pode ser considerada central 

na agenda-setting. 

Historicamente autodeclarados como apolíticos e distanciados das questões mundanas, 

os evangélicos começaram a surgir na arena política com um papel majoritariamente 

moralizador (COWAN,2014). A politização teria ocorrido no início da década de 80, em meio 

                                                           
7 As três bancadas são popularmente conhecidas como do ‘boi’, da ‘bíblia’ e da ‘bala’.  
8 Há três anos é líder da bancada do Partido do Movimento Democrático do Brasil (PMDB) na Câmara dos 
Deputados. 
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ao processo de redemocratização. Neste período houve um reforço de polarização entre 

direita e esquerda, tendo o movimento religioso de tomar uma das frentes. Desde então, o 

conservadorismo e a direita estão emaranhados nos pensamentos, ideias e ações pautados 

pela ala religiosa. 

 

A estrutura e a estabilidade do sistema partidário dependem da superposição 

do aspecto organizacional com o social. Em geral, partidos obtém sucesso 

quando expressam clivagens sociais previamente existentes, sejam elas de 

origem regional, religiosa, étnica ou de classe. Quando partidos assumem 

esta forma, organizações fortemente burocratizadas que expressam 

clivagens sociais temos partidos fortes. (LAMOUNIER et AL, p.30, 1996) 

 

Há, destarte, um reflexo dos interesses da sociedade civil nos partidos políticos, bem 

como nas bancadas informais- suprapartidárias. Esses números e composições se fazem 

mister para buscarmos compreender as motivações e impulsos do pensamento conservador 

no legislativo, já que um dos pontos de ativismo da FPE é a redução da maioridade penal. 

Não obstante, as intersecções entre os poderes Executivo e Legislativo são centrais para a 

compreensão da formação de agenda.   

 

3. O caso da redução da maioridade penal 

 

Os dois itens anteriores almejaram iluminar os elementos que constituem, influenciam 

e determinam o processo decisório. Nesta parte, por fim, objetiva-se apresentar um panorama 

da PEC 171, expondo a sua trajetória no Congresso Nacional bem como os estudos sobre o 

tema. 

Proposta em 1993 pelo deputado federal Benedito Domingos (PP/DF), a PEC (Proposta 

de Emenda à Constituição) nº 171 tem como objetivo “atribuir responsabilidade criminal ao 

jovem maior de dezesseis anos. ” Desde então, o texto já tramitou pela Mesa da Câmara, 

Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e foi para plenário, mas não foi aprovado-até junho 

de 2015. Apensos ao documento constam diversos requerimentos solicitando audiências 

públicas, esclarecimentos e amplos debates.  

Em 1927, o primeiro instrumento dedicado à proteção da infância e da adolescência, o 

Código de Menores, estabeleceu a imputabilidade penal até os 17 anos de idade. Em 1984, 

a lei nº 7.209 forneceu a primeira redação sobre a imputabilidade penal dos menores de 18 

anos. Promulgada em 1988, a Constituição Federal brasileira estabeleceu no art. 228 que 
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“São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação 

especial” (BRASIL,1988).  

Desde 1990 em vigor, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)9 estabelece o teto 

de 12 anos de idade para a responsabilidade penal juvenil por meio de medidas 

socioeducativas. Há, no entanto, na sociedade atual uma cobrança constante pela punição, 

argumenta-se que esta não seja suficiente ou, ainda, que os indivíduos são inadequadamente 

controlados, conforme revelou uma recente pesquisa realizada pelo DataSenado 

(BRASÍLIA,2015): 64% dos entrevistados não acreditam que menores sejam punidos. A 

sociedade do controle questionada por Garland (2001) reflete os receios da classe média e 

os argumentos da mídia para a massa: “[...] a nova penalogia que vem se instalando não tem 

por objetivo ‘reabilitar’ os criminosos, mas sim ‘gerenciar custos e controlar populações 

perigosas’”. (FEELEY e SIMON, p. 466, 1992 apud WACQUANT, p.32, 2003). 

 

A evolução do emprego penitenciário mostra que, ao implementar uma 

política agressiva de ‘downsizing’ no campo social, a América entrou com os 

dois pés na era do ‘Big Government’ carcerário. Entre 1980 e 1993, os 

efetivos do setor penitenciário mais que duplicaram, atingindo 600 mil 

empregados, enquanto o pessoal dos serviços judiciários aumentava apenas 

a metade e os da polícia, um quarto. (WACQUANT, p.84, 2003) 

 

Segundo dados oficiais do Ministério da Justiça, por meio do Sistema Integrado de 

Informações Penitenciárias (Infopen10) (BRASIL, 2015), o Brasil se destaca atualmente por 

ocupar o quarto lugar no ranking dos que mais encarceram no mundo; e o primeiro lugar entre 

os países da América do Sul, com crescimento de 74% entre 2005 e 2012. 

Neste contexto, há a constante supressão dos programas que abastecem as políticas 

sociais, criminalizam-se as misérias do Estado, aumenta-se a burocracia e desenvolvem-se 

políticas punitivas e segregacionistas que impedem a afirmação de um Estado de bem-estar 

social. Esses fatores convergem na “Tolerância Zero”11, que consiste em programas de 

policiamento urbano de contingência criminal. Com essas medidas, fomenta-se o 

                                                           
9 Disposto no Capítulo IV - Das Medidas Sócio-Educativas, o artigo 112 expõe as medidas cabíveis se for verificada 
a prática de ato infracional: I - advertência; II - obrigação de reparar o dano; III - prestação de serviços à 
comunidade; IV - liberdade assistida; V - inserção em regime de semiliberdade; VI - internação em estabelecimento 
educacional; VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. (ECA, 1990). 
10 Estatísticas e demais dados disponíveis em: http://www.infopen.gov.br/.  
11 A ideia de “Three strikes and you’re out” (Três tentativas e você está fora), pontuada por Alvarez et AL (2006), 

encontrou em 1995, no Rio de Janeiro, o seu espaço como Gratificação ‘faroeste’. Esta era concedida aos policiais 
militares que cometeram atos considerados de bravura. Na maioria das vezes, os PMs premiados participaram de 
ações que resultaram em mortes. 
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encarceramento em massa, recurso que compõe a política de contenção e atinge os setores 

mais fragilizados da população. 

Diversos estudos colocam em pauta o sucesso do atual sistema penal brasileiro na 

diminuição da criminalidade e na redução das taxas de violência. A Nota Técnica do Ipea 

(2015) destaca que o aumento do pânico social no que diz respeito à violência geralmente 

não tem uma relação direta com a elevação da quantidade de crimes, mas ganha conotação 

política por ser uma resposta rápida para a insatisfação pública.  

Para pontuar, por Estado conceber-se-á a definição weberiana: 

 

Devemos conceber o Estado contemporâneo como uma comunidade 

humana que, dentro dos limites de determinado território – a noção de 

território corresponde a um dos elementos essenciais do Estado- reivindica o 

monopólio do uso legítimo da violência física. (WEBER, p.56, 2011) 

 

Após 23 anos da sua proposição, na legislatura vigente (55ª), o item entrou novamente 

na agenda do Congresso Nacional e todas estas questões retomaram o espaço nas arenas 

política e social. Para a devida compreensão da alteração na formação de agenda no que 

concerne à idade de imputabilidade penal, todos esses autores e suas proposições, como a 

policy window, a transição da agenda sistêmica para a agenda institucional, bem como seu 

acesso à agenda decisória, fazem-se necessários. Posto isso, os encaminhamentos dados à 

proposta serão explicitados.  

Na madrugada de quarta-feira (1º de julho de 2015), a PEC 171/93 foi rejeitada pelo 

plenário da Câmara dos Deputados em primeiro turno por 303 votos a favor, 184 contra e 3 

abstenções, isto é, não atingiu o mínimo de votos necessários que seria de 308.  Grupos 

contra e a favor da medida, disputaram espaço para entrar nas galerias. A UNE (União 

Nacional dos Estudantes), a UBES (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas) e a União 

da Juventude Socialista (UJS) pressionaram com faixas e gritos de “não, não à redução”. Em 

nota12, a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) posicionou-se contra à medida. 

Partidos como Psol (Partido Socialismo e Liberdade) e a base governista do PT (Partido dos 

Trabalhadores) comemoraram a rejeição. Essa massiva ocupação das galerias pelas 

organizações supracitadas vai de encontro com as teorias de Crenson (1971), no que 

concerne à inação, e de Lukes (1974) que defende a influência e a manipulação como 

importantes maneiras de exercer o poder. 

                                                           
12 Disponível em: http://www.cnbb.org.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2264-
mensagem-da-cnbb-sobre-a-reducao-da-maioridade-penal&category_slug=notas-e-declaracoes&Itemid=252 . 
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Cerca de 24 horas depois, por meio da emenda aglutinativa nº1613, o atual presidente 

da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que defende abertamente a redução da maioridade 

penal de 18 para 16 anos em todos os crimes, colocou novamente o texto em votação que 

foi, então, aprovado com 323 votos favoráveis e 155 contrários. Foram 21 parlamentares que 

votaram contrários na primeira votação e favoráveis na segunda, sendo 4 (quatro) do PSDB. 

Partidos como o Psol argumentam que a emenda aglutinativa só poderia ser colocada em 

votação caso a emenda principal tivesse sido aprovada. 

Por meio da obstrução, recurso utilizado por parlamentares para evitar a votação de um 

projeto driblando o quórum, PT, PDT, Psol, PSB e PCdoB que estavam presentes no plenário, 

não computaram sua presença. Este é um elemento importante, pois pode ser configurado 

como uma forma de inação para impedir o andamento da proposta e, consequentemente, de 

não ascensão à agenda. 

Em segundo turno (19 de Agosto de 2015), o texto é novamente aprovado na Câmara 

dos Deputados, obtendo 320 votos favoráveis, 152 contrários e uma abstenção. Na mesma 

linha dos votos do segundo dia do primeiro turno, os votos basicamente se mantiveram e não 

houve alarde midiático sobre esta segunda votação. Sendo assim, a proposta seguiu para o 

Senado Federal para votação e deliberação. 

De maneira geral, este terceiro item contextualizou a temática da redução da maioridade 

penal em um viés sociológico ao dispor de autores como Garland e Wacquant, expondo o 

panorama político de tramitação da PEC 171/1993 que ainda tem futuro incerto. 

 

Considerações finais  

 

A presente pesquisa, ainda em andamento, portanto, questiona: por que depois de 23 

anos da proposição da PEC 171/1993, ela volta para a roda de debate legislativo? Quais são 

os fatores que determinam a formação de agenda política no Congresso Nacional? Qual é a 

influência de Eduardo Cunha como presidente da Câmara dos Deputados para levar adiante 

o debate sobre a redução da maioridade penal? Quem são os atores fundamentais para a 

união dos fluxos proposta por Kingdon para a mudança política? Em que medida a mídia teria 

                                                           
13 Definição de emenda aglutinativa (BRASIL,2015) “é a que resulta da fusão de outras emendas, ou destas com 
o texto, por transação tendente à aproximação dos respectivos objetos. ”  
Íntegra da emenda aglutinativa nº16 apresentada pelos deputados Rogério Rosso (PSD-DF) e Andre Moura (PSC-
SE disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1356032&filename=EMA+16/2015+%3
D%3E+PEC+171/1993. 
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papel ativo na agenda-setting, conforme Baumgartner e Jones propõem? Conforme propõe 

Schattschneider, teria ocorrido uma mobilização de opiniões? Ou a alteração da agenda é 

apenas um reflexo da inação e do processo de nondecision-making?  

As questões acima expõem a complexidade de um objeto que tem grande importância 

social, que está presente nos debates contemporâneos e que detém um desenvolvimento 

histórico de 23 anos. Apesar disso, na produção acadêmica brasileira, pouca atenção é dada 

aos elementos que mobilizam a agenda, que movimentam os atores e a opinião pública. 

Por ora aprovada na Câmara dos Deputados, a PEC 171/1993 segue para o Senado 

Federal. Novos tomadores de decisão e atores entrarão em cena, a influência midiática poderá 

ou não continuar a mesma. Para responder a essas novas questões, bastará seguir o curso 

desse rio para verificar aonde desaguará.  
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