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Resumo 

 

O artigo aborda a tematização da maioridade penal no jornalismo brasileiro – com 

especial foco na produção do discurso sobre o assunto produzido pelas revistas 

semanais impressas de referência no país. Como recorte de um estudo maior, buscou-se 

analisar aqui a capa da revista Veja sobre o tema, focando na investigação dos sentidos 

produzidos por suas estratégias discursivas na tematização da maioridade penal. Para 

isso, utilizou-se como aporte teórico metodológico a Análise de Discurso de linha 

francesa e seus conceitos de silenciamento, paráfrase e polissemia (ORLANDI, 2007, 

2015). Como resultados, foram obtidos apontamentos de sentidos produzidos pelas 

estratégias, como a escolha do termo „impunes‟ para questionar a situação dos jovens, 

que orienta a um silenciamento de sentidos em relação à atual legislação sobre a 

maioridade penal e a uma reiteração sobre uma ineficiência do ECA. 
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Introdução 

 

 A maioridade penal é tematizada periodicamente na mídia. E, ao observá-la, é 

possível elencar dois elementos desencadeantes da produção do discurso acerca do 

tema: a. Quando atos infracionais de grande impacto têm a participação de crianças e/ou 

adolescentes e tornam-se notícia no meio jornalístico; b. Quando a legislação volta a ser 

politicamente revista no país (o que também ocorre com certa regularidade). 

Autores como Dias (2017), Chia (2016) e Rosa (2016) têm analisado o tema 

em seus trabalhos acadêmicos, fazendo esforços na direção de compreender possíveis 

sentidos produzidos pela mídia na abordagem acerca da maioridade penal. Nesse 

contexto, Dias (2017) cita o aparecimento cíclico de temas como esse nas agendas 

públicas e o consequente surgimento de intensos debates geradores de sentidos sociais 
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(re)originados nelas. 

Neste artigo, tem-se o objetivo de identificar possíveis produções de sentido 

operadas pelas estratégias discursivas na tematização da maioridade penal pelo 

jornalismo. Para cumpri-lo, escolheu-se como objeto de análise a Veja – uma das 

revistas de informação semanais de referência
4
 no país – e, como recorte, a capa da 

edição de número 2.430, referente à semana de 17 de junho de 2015, que traz a 

maioridade penal como assunto principal.  

A percepção da abordagem midiática sobre a questão, que se percebe de 

considerável importância social, foi o ponto de partida para o interesse nesse estudo. As 

reflexões aqui propostas fazem parte do Trabalho de Conclusão de Curso de Jornalismo, 

ainda em andamento, das autoras do presente artigo. Como aporte teórico-

metodológico, se utilizará a Análise de Discurso de linha francesa, com especial atenção 

aos conceitos de silenciamento, paráfrase e polissemia – através das percepções 

empregadas pela pesquisadora Eni Orlandi (2007, 2015). 

 

Jornalismo e Revista 

 

Uma vez que o objetivo do estudo é a produção de sentido no jornalismo, é 

preciso situar duas questões. A primeira diz respeito a como se verá a relevância do 

jornalismo na produção de discursos, ou seja, ao modo como essa instância modela 

conforma construções discursivas sobre a realidade. De outro modo, a segunda questão 

refere-se a como se abordará a capa de revista na composição desses discursos, sendo 

um lugar privilegiado para a investigação/interpretação desses sentidos possíveis. 

Benetti (2013) fala que “o jornalismo se estabelece como um lugar de produção 

e circulação de sentidos sobre a realidade” (BENETTI, 2013, p.45). É essa perspectiva 

adotada neste artigo – que vê o jornalismo como um lugar onde discursos são 

produzidos a respeito de assuntos de relevância social e que possui legitimidade para 

que seja levado em conta pelos sujeitos aos quais se dirige. 

Por possuir um tom de legitimidade para produzir sentidos sociais, pode-se 

dizer que o jornalismo é um importante meio onde as pessoas vão buscar informações e 

                                                 
4 O termo “jornalismo de referência” e suas variáveis “jornais de referência” ou “revistas de referência” são bastante 

utilizados dentro de pesquisas na área da Comunicação – mas de maneiras e com propósitos diferentes entre autores. 

No presente trabalho, utiliza-se o termo para referenciar a revistas que possuam uma grande tiragem e um grande 

prestígio no país. Concorda-se com a definição dada por Amaral (2004, p.51) ao jornal de referência, transpondo-o a 

revista como sendo: “[...] consagrados econômica e politicamente ao longo da história. [...]. Referimo-nos aos jornais 

que dispõem de prestígio no País, isentando-nos de uma avaliação de sua qualidade”. 
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opiniões sobre a realidade onde estão inseridas. Pode-se aproximar essa perspectiva das 

reflexões de Guareschi (2014), que trata a comunicação como um dos aparelhos 

ideológicos do Estado
5
. Seu poder está na construção da realidade de algumas pessoas, 

que tem o que é dito na mídia como a verdade. 

A partir disso, toma-se a revista semanal jornalística como um meio de 

elaboração e distribuição dos discursos sociais. Como tal, o meio possui algumas 

especificidades próprias, relevantes para sua constituição e para a produção de sentidos. 

Dentre essas, é possível relacionar: o tratamento mais segmentado e aprofundado de 

temas que aparecem com maior urgência temporal em outros meios, a periodicidade 

(que concede mais tempo de elaboração e de fundamentação das pautas) e a sua 

construção estética, apontada por Ferrer (2008, p. 11) como um “[...] potencial estético, 

visual e editorial, [através dos quais] as revistas conseguem criar uma identidade que 

representa seu público leitor”. Já Benetti (2013, p.53), fala de uma possibilidade de os 

temas desse meio tornarem-se duráveis e colecionáveis devido às suas características. 

No Brasil, a revista impressa de informação semanal de maior circulação é a 

Veja, que aparece também como a segunda revista mais vendida no mundo. Publicada 

pela Editora Abril, é sua revista de maior expressividade, com circulação semanal 

superior a um milhão cento e trinta mil exemplares – dentre os quais a maior parte 

advém de assinatura (são em torno de um milhão e sessenta mil assinantes). O site da 

Veja ocupa o terceiro lugar em número de acessos no país. Esses números dizem 

respeito a um público majoritariamente das classes sociais A e B, com relativa igualdade 

de gênero em seus leitores: 52% são mulheres e 48% homens (EDITORA ABRIL, 

online). 

 

A Capa Como Dispositivo de Análise 

 

Parte-se dessas inscrições iniciais de jornalismo e revista, para situar o objeto 

trazido nessa análise, escolheu-se a capa como corpus de análise. Um dos principais 

motivos que levaram a essa escolha deve-se ao fato da capa ser o primeiro, e às vezes, 

único contato que o (pretenso) leitor tem com a publicação, o que faz com que seus 

elementos discursivos apelem para estratégias atrativas de captação do leitor. Ainda que 

                                                 
5
 Apesar de não ser citado como referência, acredita-se ser possível fazer uma ligação com a abordagem trazida por 

Guareschi aos conceitos trabalhados por Althusser, na obra “Aparelhos Ideológicos de Estado”.  
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fomente um contato prévio e, possivelmente, breve com o leitor, a capa também possui 

a capacidade de fomentar conversas a respeito dos temas trazidos nela – que produzirão 

sentidos ao leitor. São “breves visadas que permitem ao leitor se posicionar frente às 

informações ali expostas, incrementando suas conversações no cotidiano, geralmente 

iniciadas com „Viu o que deu na capa de x?‟” (VAZ; TRINDADE, 2013, p.226). 

Dessa forma, a capa tem como principal intenção a de atrair o leitor e deve: 

 

“[...] informar porque aquele veículo é mais interessante que os outros, 

porque esta edição deve ser lida. Ela é a „cara‟ da publicação, diz o 

que o leitor poderá encontrar em termos de conteúdo e de conceitos 

que sejam interessantes à sua expectativa, quais assuntos e como estes 

são tratados e onde ele deve identificar-se com tudo isso.” (FERRER, 

200, p. 117) 
 

 

O leitor possui então, já na capa da revista, um espaço de produção discursiva, 

e inicia a produção de sentidos sobre a publicação e seu conteúdo a partir dos elementos 

que a compõem. Estes elementos foram, “[...] um gênero discursivo que circula na 

sociedade representando e apresentando determinadas opiniões, fatos e polêmicas 

conforme o posicionamento discursivo da revista” (SOUZA, 2016, p.53). 

Sendo assim, percebe-se a capa de uma revista como um lugar privilegiado de 

produção de sentidos aos leitores. As estratégias discursivas empregadas nela serão 

determinantes para apreender os modos de representação e a posição discursiva 

assumidas pelo veículo em relação aos temas tratados, já que esse dispositivo apresenta 

uma síntese do conteúdo ou, ao menos, da reportagem central da revista. Para iniciar a 

análise da capa escolhida como corpus, o primeiro passo necessário será o de 

contextualizá-la. Em se tratando da capa da edição 2.430 da Veja, há pelo menos três 

elementos contextuais importantes na formulação desse dizer: o caso abordado, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a PEC 171/1993, explorados a seguir.  

 

Construção de Capa – Uma Questão de Contexto 

 

A edição do dia 17 de junho de 2015 da revista Veja trouxe a maioridade penal 

como tema principal da sua capa. Segundo o enunciado, trata-se de uma reportagem 

especial sobre o assunto, proposta elucidada através da exploração de um caso ocorrido 

duas semanas antes da circulação da publicação (Figura 1). 

O caso diz respeito a um estupro coletivo, seguido de outras violências físicas a 
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quatro adolescentes, que culminou na morte de uma delas. Dentre os até então suspeitos, 

estavam um homem de 39 anos de idade, tido como incitador dos atos e outros quatro 

adolescentes de 15, 16 e 17 anos. 

Decorridos dois meses do caso, os menores foram condenados e até o presente 

momento, estão cumprindo medida socioeducativa com internação para privação de 

liberdade, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Após esse 

tempo, um dos jovens – delator dos atos infracionais – foi morto dentro de um dos 

alojamentos do Centro Educacional Masculino (CEM) onde cumpria a medida 

socioeducativa. Segundo reportagem do G1
6
, os outros três adolescentes admitiram tê-lo 

agredido até a morte – mas se declaram inocentes quanto ao estupro às quatro jovens, e 

acusam policiais de tortura para a confissão deste ato. Segundo o juiz do caso, não 

foram encontradas evidencias de tortura nos jovens. 

Já o homem de 39 anos, que também se declara inocente das acusações, ainda 

aguarda julgamento em reclusão, decorridos dois anos do caso, também de acordo com 

reportagem do G1
7
. O processo tem andamento em sigilo de justiça. 

Concomitante com a ocorrência do caso e com a publicação da capa da revista 

Veja, estava em tramitação na Câmara dos Deputados a Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) 171/1993, apresentada pelo então Deputado do Partido Progressista 

do Distrito Federal (PP/DF) Benedito Domingos. Essa proposta visa à alteração da 

redação do art. 228 da Constituição Federal de 1988, que versa sobre a inimputabilidade 

dos menores de dezoito anos, ficando estes sujeitos às normas da legislação especial – o 

ECA. Segundo a proposta da PEC 171/1993
8
, passariam a serem imputáveis penalmente 

os maiores de dezesseis anos
9
. 

A PEC 171/1993 contrapõe-se ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

criado em 1990 para proteger os interesses legais de crianças de 0 a 12 anos de idade e 

adolescentes de 12 a 18 anos incompletos. Essa lei dispõe sobre a proteção destes em 

questões que vão desde os direitos fundamentais, aos direitos de convivência familiar e 

comunitária, entre outros. 

                                                 
6 Disponível em: http://g1.globo.com/pi/piaui/crime-em-castelo-do-piaui/noticia/2016/05/um-ano-apos-estupro-

coletivo-g1-ouve-garotos-condenados-pelo-crime.html 

 
7 Disponível em: http://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/dois-anos-apos-estupro-coletivo-de-castelo-do-pi-acusado-do-

crime-ainda-nao-foi-julgado.ghtml 

 
8 A PEC foi aprovada na Câmara no dia 19 de agosto de 2015, com um total de 320 votos favoráveis, 152 contrários e 

uma abstenção. Atualmente, encontra-se em tramitação no Senado Federal, ainda sem votação. 

 
9Dados retirados diretamente do site da Câmara dos Deputados, disponível em: http://www.camara.leg.br/ 
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Uma das determinações do ECA é a proibição da divulgação de atos 

infracionais que digam respeito à autoria de crianças e adolescentes. Uma vez que 

hajam notícias informando fatos relacionados a elas, não se pode, segundo o art. 143 

parágrafo único, “identificar a criança ou o adolescente, vedando-se fotografia, 

referência a nome, apelido [...]”. Já o art. 247 versa diretamente sobre os meios de 

comunicação, prevendo a penalização em forma de multa àqueles que divulgarem, total 

ou parcialmente, sem autorização, o nome, ato ou documento relativo à criança e/ou 

adolescente envolvidos no ato infracional. O parágrafo 1 do artigo diz ainda que a 

mesma pena é atribuída a quem divulgar fotos ou ilustrações que permitam a 

identificação direta ou indiretamente desses jovens. 

Como se visualiza na capa da edição 2.430 da revista Veja, há o 

descumprimento desses artigos quando a disposição da foto dos quatro adolescentes 

acompanhado de suas iniciais logo abaixo destas. Além disso, a publicação também 

entra em desacordo com o art. 5, inciso LVIII
10

 da constituição ao tratar os jovens como 

culpados pelos atos, sem que tenha ocorrido o julgamento desses indivíduos antes da 

distribuição da edição
11

. 

 

Figura 1 – Capa da edição 2.430 da revista Veja 

 

                                                 
10Inciso LVIII: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. 
 
11

Levados em conta estes descumprimentos do ECA e da Constituição, agregados a alguns outros argumentos, o 

Coletivo Brasil de Comunicação Social Intervozes denunciou a revista ao Procuradoria Geral dos Direitos do Cidadão 

de São Paulo.  O comunicado da denúncia foi divulgado pelo Coletivo, e pode ser acessado na íntegra através do link: 

http://intervozes.org.br/representacao-contra-revista-veja-especial-maioridade-penal/  
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Análise de Discurso  

 

O dispositivo de interpretação ao qual se filiará o presente trabalho é o da 

Análise do Discurso de linha francesa – iniciado pelos estudos de Michel Pêcheux nos 

anos de 1960 e continuado por pesquisadores como a brasileira Eni Orlandi – onde 

procuramos os conceitos de silenciamento, paráfrase e polissemia, importantes na 

construção da análise do objeto apresentado. Esse tipo de análise, segundo Orlandi 

(2015) tem um arcabouço teórico construído, principalmente, por três áreas: a 

psicanálise, a linguística e o materialismo histórico marxista – de onde vem à relação 

que faz do sujeito com a linguagem e a história, e tem, por fim, o objeto de interesse de 

estudo no discurso. 

 Uma das possibilidades existentes dentro da Análise de Discurso de linha 

francesa é a mobilização dos sentidos possíveis em um discurso, verificando o 

silenciamento posto nele/por ele. Orlandi (2007) classifica o silenciamento entre duas 

possibilidades: o silêncio fundador e a política do silêncio. Além disso, a autora faz uma 

importante diferenciação entre silêncio e implícito, definindo “o implícito [como] o não-

dito que se define em relação ao dizer. O silêncio, ao contrário, não é o não-dito que 

sustenta o dizer mas é aquilo que é apagado, colocado de lado, excluído” (ORLANDI, 

2007, p.102). Para a análise em desenvolvimento, será importante mobilizar a ideia 

trazida por Orlandi, envolta na política do silêncio – que é subdividido pela autora em 

dois: o silêncio local (censura) e o silêncio constitutivo. 

Nesta classificação, o silêncio local vem de fora, ou seja, de outra pessoa, 

instituição ou formação discursiva em que estamos inseridos. Nesse, “[...] proíbem-se 

certos sentidos porque se impede o sujeito de ocupar certos lugares, certas posições” 

(ORLANDI, 2007, p.104). Desta forma, excluem-se elementos e termos para que se 

produza um sentido e não outro. No caso da análise em questão, nota-se o silenciamento 

de um sujeito na capa – o que leva a produção de possíveis sentidos na capa, em 

detrimento de sentidos diferentes que poderiam ser impressos caso este sujeito não 

houvesse sido excluído do dizer. 

Alisando o corpus escolhido, verifica-se que quando a revista Veja monta a 

capa de sua edição, que trata visual e textualmente de um caso com cinco pessoas 

envolvidas, há a possibilidade discursiva de se enunciar o discurso com todos os 

acusados: quatro adolescentes, e um adulto de 39 anos. No entanto, a publicação opta 
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por excluir o adulto da capa – e, assim, opera o silenciamento de um contexto no seu ato 

de enunciar. 

Ou seja: haja vista que o assunto da revista na edição estudada era a maioridade 

penal, como anunciado na sequência discursiva “especial maioridade penal”, a 

publicação fez a opção de censurar o envolvimento do homem maior de idade do seu 

dizer. A partir disto, essa estratégia possibilita uma produção de sentido distinta daquela 

que poderia ser produzida caso esse fato fosse também discursivizado. Essa produção de 

sentidos afeta, sobretudo, aqueles que não leram a reportagem interior na revista. Ao ter 

um contato apenas com a capa, esses leitores podem produzir uma ideia de que os 

quatro adolescentes são os únicos responsáveis pelos atos infracionais.  

Deste modo, visualiza-se na capa da Veja o que Orlandi caracteriza como o 

silêncio local - pois há a censura de elemento (no caso, o sujeito) para a produção de um 

sentido específico, que contribui com a pretensão da revista, que é, em carácter de 

análise explícita, o de tematizar a maioridade penal. 

A responsabilidade dos jovens nos leva também a outra questão de análise: 

quando a revista diz que “eles estupraram, torturaram, desfiguraram e mataram” está os 

colocando antecipadamente como culpados por um crime que, na época, ainda não 

havia sido judicialmente julgado. Se isso for agregado à ocultação da participação de 

um quinto homem – maior de idade –, há a possibilidade de se despender o sentido de 

que foram apenas os menores que praticaram o crime. Essa construção discursiva é 

estratégica para que a revista possa legitimar seu dizer acerca da maioridade penal. 

Conclui-se, a partir desta análise, que o silêncio local (ORLANDI, 2007) serviu 

à revista como uma possibilidade discursiva para produzir um sentido que se buscava – 

o de discutir a maioridade penal. Ela partiu da exploração de um caso (dos quatro jovens 

e um adulto), para a discussão de um assunto maior (a maioridade penal) – e usou-se do 

silenciamento para dar sentido ao seu dizer.  

Passar-se-á a outra sequência discursiva da revista através da utilização da 

paráfrase, para depois retornar à questão do silêncio constitutivo. Para isto, 

primeiramente, é necessário situar o entendimento de Orlandi (2007, p.36) de paráfrase, 

para quem esse elemento representa “[...] o retorno aos mesmos espaços do dizer. 

Produzem-se diferentes formulações do mesmo dizer sedimentado”. Dessa forma, 

segundo a autora, se utiliza os diferentes modos de se expressar um dizer para apreender 

os possíveis sentidos que ele pode produzir. 
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Ao aplicar este conceito na sequência discursiva “vão ficar impunes?”, será 

feito um exercício de substituição por proximidade, utilizando sinônimos da palavra 

impunidade para estudar possibilidades do dizer. Ao enunciar “vão ficar impunes?”, a 

Veja poderia ter empregado a sequência “não serão punidos?”, que possui a mesma ideia 

de sentido empregado pela impunidade – não haver punição. Avançando mais um 

pouco, pode-se substituir a sequência discursiva por “não serão penalizados?” – que, 

dentro do contexto legislativo que o tema está inserido, é sinônimo de punição.  

Tem-se, portanto, como resultado da mobilização da paráfrase presentes no 

dizer da revista um sentido de que os jovens não estão sendo penalizados na legislação 

atual. Ao aliar isso ao discurso de maioridade penal impresso na edição, como mostrado 

anteriormente através da contextualização do momento social-histórico em que a 

publicação foi produzida, e através da própria enunciação da capa que diz ser um 

especial sobre a maioridade penal, esse enunciado produz um sentido de ineficácia da 

legislação atual. Ou seja: uma necessidade de mudança no ECA, uma vez que essa lei, 

na atual concepção, considera e enquadra esses jovens de 15, 16 e 17 como 

inimputáveis. 

Na análise do corpus, consegue-se observar a questão de outro viés – da 

polissemia – tida por Orlandi (2007) como a possibilidade de dizer diferente, o jogo 

com o diferente. Partindo dessa perspectiva, ao invés de dizer “ficarão impunes?”, a 

Veja poderia dizer “ficarão inimputáveis?” – que é o caráter de não poder imputar 

alguém, de não poder responsabilizar alguém de acordo com os termos de uma lei, 

como os menores de 18 anos são atualmente no Brasil, já que seguem legislação própria 

(do ECA). 

Desse modo, ao escolher o termo “inimputáveis”, teria se produzido um 

discurso no sentido de questionar a redução da maioridade penal (permanecerão 

inimputáveis?), sem incluir uma ideia de ineficácia ao ECA que, segundo a legislação 

atual, não deixa de punir os menores de idade, mas o faz de acordo com determinações 

próprias. Desta forma, nota-se que a revista ainda significaria o questionamento sobre a 

redução, empregando um sentido de “eles permanecerão como a atual lei prevê?”, mas 

não um sentido de que esta lei os está deixando livres de punição pelos atos cometidos – 

como faz ao empregar o termo escolhido.  

Através disto, retomar-se-á a questão do silenciamento, deixada em aberto para 

o emprego da paráfrase e da polissemia. De acordo com o analisado e exposto 
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anteriormente, é possível dizer então que o ECA foi silenciado pela capa da Veja, no 

sentido do silêncio constitutivo. Segundo Orlandi, (2007), esta subdivisão do silêncio é 

aquela que corresponde à instalação de um efeito discursivo que diz uma coisa, para que 

não se diga outra – sendo este outro, o sentido que se quer descartar do discurso 

produzido. “Por aí, se apagam os sentidos que se quer evitar” (ORLANDI, 2007, p.73). 

Ao empregar o conceito nesta análise, verifica-se que ao empregar o sentido de 

impunidade, ao invés do de inimputabilidade, houve um silenciamento das ações do 

ECA atualmente. Não é, necessariamente, uma exclusão deste – mas um dizer que o 

silencia constitutivamente, pois quando se diz que não há uma punição, deixa-se 

despender a ideia de que os jovens não estão sendo penalizados – que nada está lhes 

acontecendo. Esse silenciamento é reiterado pelo descumprimento pela revista das 

determinações do estatuto, abordadas em outro item deste artigo. Verifica-se então que o 

discurso foi produzido na desconsideração da lei ao privilegiar termos e abordagens 

discursivas proibidas por ela, como o uso do termo impunidade. 

 

Considerações Finais  

 

O presente artigo é parte de um esforço de apreender sentidos possíveis no 

discurso do jornalismo de referência na tematização da maioridade penal. Para isto, 

buscou-se estudar a capa da revista Veja e fazer uma contextualização e emprego de 

conceitos da Análise do Discurso de linha francesa para iniciar a análise dessas 

possibilidades. A partir do levantamento de questões como a expressividade do veículo 

no país e a importância do estudo do jornalismo e da revista quando se fala da produção 

de sentidos, foi possível fazer algumas considerações. 

O contexto atual é constitutivo no dizer de qualquer discurso, e não é diferente 

no caso estudado. A tematização da maioridade penal pela capa da revista tem sentido e 

relaciona-se ao contexto de produção desse discurso. A capa surge em uma época em 

que há a votação em curso na câmara dos deputados da PEC 171/1993, que altera a 

idade máxima para enquadramento no ECA para os 16 anos e que foi aprovada na 

instância aguardando, agora, apreciação e votação no senado. A escolha do termo 

“impunes” na chamada da capa produz um sentido de impunidade de jovens que 

cometem atos infracionais graves, como o caso de estupro coletivo trazido pela Veja.  

A análise do contexto de produção – a relação com o Estatuto da Criança e do 
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Adolescente - e dos elementos do dizer desse discurso mostra que a revista opta pela 

reiteração de enunciados ligados à impunidade. Essa abordagem aparece tanto na 

seleção das palavras usadas para a construção do seu enunciado – optando pelo termo 

“impunes”, por exemplo – quanto pela estratégia discursiva de se usar um 

acontecimento específico e expressivo para exemplificar um tema maior – que seria a 

discussão da maioridade penal. Essa construção discursiva permite inferir que a revista 

orienta seu discurso para um sentido favorável à redução da maioridade penal ao mesmo 

tempo em que silencia debates sobre o tema e outros sentidos possíveis. 
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