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RESUMO 

 

O debate a respeito da maioridade penal no Congresso Nacional vai além da discussão da 

Proposta de Emenda Constitucional nº 171 de 1993, uma vez que a conjuntura social e 

política, somada ao contexto deliberativo da proposta na Câmara dos Deputados, reacendeu o 

diálogo na sociedade. Diante disso, realiza-se um mapeamento da discussão da maioridade 

penal para se saber a extensão da disputa no Congresso Nacional. Para tanto, foram coletados 

dados e informações disponibilizados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, 

identificando-se as propostas de emenda constitucional e os projetos de lei que abordam a 

questão da diminuição da idade mínima para a responsabilização penal. Ademais, a partir 

dessa seleção de propostas e projetos legislativos foi possível identificar aspectos pertinentes 

acerca do debate, como o posicionamento dos parlamentares e dos partidos políticos, os 

argumentos trazidos por ambas as partes da discussão e os interesses que poderão ser 

atingidos pela redução da idade penal. Além disso, é feito um breve estudo relativo ao 

Estatuto da Criança e do Adolescente e à contextualização da criminalidade juvenil no Brasil, 

visando facilitar o dimensionamento da discussão que se desenvolve no Congresso a respeito 

da inimputabilidade penal das crianças e dos adolescentes garantidos pela Constituição 

Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Questões importantes, como a Doutrina 

da Proteção Integral e os fatores que explicam a criminalidade juvenil, são abrangidos para 

dar suporte ao mapeamento e à coerência do presente trabalho. 

 

Palavras-chave: Maioridade penal. Inimputabilidade. Congresso Nacional.  



ABSTRACT 

 

The age of criminal responsibility is a topic that has been vastly debated in the Brazilian 

Congress. It is a dispute that goes beyond the legislative disagreement over the Proposal to 

amend the Constitution number 171/93 that aims to lower the age which a child or an 

adolescent can be held responsibility for their criminal actions. The discussion goes beyond 

the simple demand of reducing the age of criminal responsibility: there are much more issues 

and different bills from Congress that involves Youth Justice and making adolescents 

accountable for criminal charges as an adult. Acknowledging this scenario, this thesis aimed 

to “map” and describe all the bills related to lowering the age of criminal responsibility. 

Databases and information from the House of Representatives and the Senate were 

exclusively used to identify and analyze each law in the making related to the issue. To 

support this endeavor, a brief study was made of the special legislation that involves Youth 

Justice and the juvenile criminal context in Brazil. Key issues, such as constitutional rights of 

Youth and criminal facts that explain the involvement of adolescents in crime, were explored 

and considered to facilitate the understanding of the analyzes that will be made about the bills 

that are discussed by the Brazilian Congress about the age of criminal responsibility. 

 

Key Words: Criminal Responsibility. Brazilian Congress. Juvenile Crime. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Em 2014, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2014, p. 7) divulgou que 

foram contabilizados 50.806 homicídios no país em 2013. Comparando-se esse valor aos 

14.827 casos ocorridos nos Estados Unidos e aos 5.539 sucedidos na União Europeia – 

composta por 27 países –, no mesmo período, pode-se afirmar que os números nacionais 

refletem um cenário preocupante no campo da segurança pública. Os índices de violência e de 

criminalidade vêm criando um ambiente de hostilidade e de retaliação por parte da sociedade 

(IBCCRIM, 2015b). O Estado, por sua vez, tenta mobilizar-se para atender a pressão popular 

e solucionar esse problema social por intermédio da expansão e do endurecimento do sistema 

penal. E um dos resultados da ampliação do uso de instrumentos penais foi a retomada das 

discussões referentes à redução da maioridade penal (DIETER; SOUZA, 2015). 

Catalisado por episódios
1
 pontuais de grave violência cometidos por adolescentes, 

diversas Propostas de Emenda Constitucional (PEC) e Projetos de Leis (PL) foram elaborados 

pelo Congresso Nacional nas últimas três décadas para discutir e modificar a idade da 

responsabilidade penal estabelecida, hoje, aos dezoito anos. Projetos mais notórios, como a 

PEC 171, de 1993, que defendia inicialmente a redução da responsabilidade penal de dezoito 

para dezesseis anos, têm avançado atualmente no trâmite legislativo. Mas se observa que o 

debate da maioridade penal não está restrito a essa proposta, sendo necessário analisar quais e 

quantos PLs e PECs, ligados à temática da inimputabilidade, foram apresentados nas duas 

casas legislativas para que seja possível dimensionar o debate no Congresso. 

A partir disso, o presente trabalho pretende mapear a discussão da redução da idade 

penal no Congresso Nacional. Para tanto, são desenvolvidos cinco capítulos ao longo da 

dissertação visando construir um raciocínio que culmine na compreensão das variáveis 

envolvidas na questão da maioridade penal e, eventualmente, no mapeamento do debate da 

maioridade no Poder Legislativo. Pretende-se explorar o conteúdo do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) que estipulou, junto com a Constituição Federal de 1988 (CF/88), os 

parâmetros de tratamento a serem direcionados aos menores de idade, o contexto da violência e 

da criminalidade juvenil que impulsionou o debate da maioridade penal, o panorama geral e 

                                                         
1

 Episódios como o caso do adolescente Roberto Aparecido Alves Cardoso – mais conhecido como 

“Champinha” –, de dezesseis anos, que ficou célebre pela brutalidade do crime cometido, em 2003, por ele 

contra Liana Friedenbach (então com dezesseis anos) e Felipe Caffé (com dezenove anos). O delito, devido à 

repercussão nacional, reacendeu os debates quanto à matéria da redução da maioridade penal e as discussões a 

respeito do assunto passaram a ser inflamadas pela mídia que enfatiza, tão somente, os crimes graves 

envolvendo a atuação de menores, como os de estupro, de latrocínio e de homicídio, desencadeando forte 

comoção e revolta nacional (OLIVEIRA; SÁ, 2008). 
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teor de cada PEC e PL, assim como seus objetivos, suas justificativas e suas condições, bem 

como o reflexo da discussão referente ao posicionamento da sociedade. 

Sendo assim, o segundo capítulo aborda a formação e o conteúdo do ECA no 

âmbito das medidas socioeducativas e do Direito Penal Juvenil. A compreensão das normas e 

das diretrizes que regem o âmbito penal do ECA possibilita uma visão mais completa dos 

fundamentos e dos argumentos abrangidos no debate da maioridade penal pelo Congresso 

Nacional e pela sociedade. Portanto, é descrito como o Direito da Criança e do Adolescente 

está sendo concebido no Brasil hoje – focando-se nos principais atributos, princípios, falhas e 

formas de tratamento diante de atos infracionais cometidos por crianças e adolescentes – e por 

que o seu conteúdo não atende as demandas sociais e falha na reintegração do jovem à 

sociedade. 

Em seguida, o capítulo 3 estuda o contexto da criminalidade e da violência juvenil 

brasileira que ajuda a promover o movimento da redução da idade penal no país. A sensação de 

insegurança da sociedade, dentre outros motivos, é atribuída a uma suposta percepção do 

aumento da participação de jovens
2
 em práticas infracionais. A partir da análise de dados 

almeja-se apresentar o contexto e as características desse fenômeno social que parece justificar 

a pressão popular pelo aumento do conteúdo repressivo da CF/88 e do ECA, enxergado como 

solução dos problemas da segurança pública no âmbito da infância e da juventude. É um 

capítulo que tenta explicar a relação da criminalidade juvenil com o avanço de propostas e 

projetos que visam alterar a idade penal ou endurecer a legislação especial. 

Explanados as regras do ECA e o contexto da criminalidade juvenil que questiona 

a inimputabilidade estabelecida aos dezoito anos, culmina-se nos capítulos 4 e 5. O quarto 

capítulo apresenta o panorama geral do mapeamento do debate da maioridade penal no 

Congresso. São abordados a situação atual de cada propositura legislativa, os argumentos 

trazidos em cada PEC e PL e a distribuição das propostas e dos projetos em relação aos 

partidos políticos que os formularam. O capítulo 5, por sua vez, identifica e detalha as PECs e 

os PLs que tenham conteúdo relacionado à maioridade. A partir da análise de dados e recursos 

oferecidos até o final de outubro de 2015, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, 

cada PEC e cada PL são descritos de acordo com o seu teor, sua representação política, seu ano 

de apresentação à Casa Legislativa respectiva e outros elementos pertinentes à discussão. 

                                                         
2
 É importante ressalvar que, para o Estatuto da Juventude – Lei nº 12.853/13 –, jovens são os indivíduos entre 

quinze e 29 anos. No entanto, para o presente trabalho, o uso do termo “jovem” é utilizado visando abranger 

uma faixa etária diferente: dos doze aos dezoito anos. Como, segundo o ECA, pessoas de até doze anos 

poderão se submeter, apenas, a medidas protetivas, serão priorizados aqueles que se encontram acima desse 

limite de idade para se discutir a maioridade penal. 
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Mais especificamente, para realizar o mapeamento, destaca-se que foram 

consultados os recursos oferecidos pelo site da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

Com o intuito de tornar o mapeamento mais coerente, foram utilizadas as mesmas palavras-

chave no processo de busca para localizar e identificar as PECs e os PLs em ambas as casas. 

São eles: “maioridade penal”, “redução da maioridade penal”, “redução da idade penal”, 

“inimputabilidade penal” e “art. 228 da Constituição Federal”. É importante enfatizar que o 

presente trabalho visa abordar a questão da maioridade penal no Congresso, justificando a 

escolha dos termos de busca
3
 acima mencionados para que fossem selecionados apenas as 

propostas e os projetos ligados à matéria. 

Nessa mesma lógica, explica-se a escolha dos projetos ligados à inimputabilidade
4
. 

Constitucionalmente, apenas as PECs podem emendar o conteúdo da CF/88. E, nessa lógica, os 

PLs selecionados não poderiam ter sido incluídos no mapeamento. Porém, o conteúdo dos 

projetos escolhidos não planeja modificar o instituto da maioridade e, sim, os dispositivos do 

ECA que tratam do adolescente em conflito com a lei. Foram incluídos PLs que se utilizam da 

inimputabilidade (estabelecida aos dezoito anos) como um dos elementos presentes nas suas 

respectivas exposições de motivos e que se propõem, apenas, a reformar o conteúdo do 

estatuto. Ademais, a existência de proposituras alternativas à redução da idade penal
5
, como 

esses projetos, pode enriquecer o debate da maioridade penal. 

Por último, o capítulo 6 expõe a perspectiva da sociedade acerca da questão da 

redução da idade de responsabilidade penal. Esse breve capítulo desenvolve-se a respeito de 

como a população e as instituições civis e governamentais enxergam e posicionam-se quanto 

à maioridade penal. O objetivo é compreender qual a opinião da coletividade e das entidades, 

como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Ministério Público, e os seus argumentos 

relativos à possibilidade de diminuir-se o limite da inimputabilidade dos adolescentes. Pode-

se dizer que é uma tentativa de conhecer e de contrapor (ou não) o posicionamento do 

                                                         
3
 É importante salientar que a estratégia adotada para identificar todas as PECs e todos os PLs que abordam a 

maioridade penal pode ter excluído projetos que tenham conteúdos indiretos a respeito da redução da idade 

penal. 
4
 Tal ressalva não é necessária para o caso das PECs porque a questão da maioridade penal, prevista no art. 228 

da CF/88, é matéria de emenda constitucional e não de projeto de lei, sendo justificável a seleção desse 

conjunto de PECs pela sua própria natureza formal e material. Mas o mesmo não se espera em termos de PLs, 

pois a matéria da inimputabilidade penal não pode ser abordada por um PL. Afinal, segundo o art. 60 da CF/88, 

bem como na interpretação de Kildare Gonçalves Carvalho (2010, p. 179), para acrescentar, suprimir ou 

modificar o texto constitucional, a técnica legislativa utilizada no processo legislativo é a PEC e não o PL. 
5
 Em meio ao debate da redução da maioridade penal no Brasil em 2015, o governo e os partidos políticos 

contrários à diminuição da idade penal passaram a buscar em projetos de lei alternativas às PECs que propõem 

reduzir a idade limite da inimputabilidade. Em vez de modificar e tratar da maioridade penal, PLs que visam 

reformar e endurecer os dispositivos do ECA e/ou do Código Penal passaram a ser preferidos por aqueles que 

são desfavoráveis à redução da maioridade penal. Nesta busca por alternativas às PECs, justifica-se, também, a 

existência de PLs ligados ao debate da redução da idade penal (PERON, 2015). 
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Congresso Nacional e da sociedade como um todo, apresentando-se parâmetros diferentes 

referentes ao tema. 

Por fim, salienta-se que os capítulos 2 e 3 foram elaborados visando auxiliar a 

contextualização do âmbito político social em que se está inserida o debate da Maioridade 

Penal. Eles trazem informações e dados que objetivam facilitar, principalmente, a melhor 

compreensão do trabalho para aqueles que não estão familiarizados com a temática do Direito 

da Criança e do Adolescente e da criminalidade juvenil. 

Portanto, pretende-se, a seguir, estudar o ECA, relacionando esta análise à 

maioridade penal e ao mapeamento de sua discussão no Congresso Nacional.  
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2 O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – LEI Nº 8.069/90 

 

Antes de se adentrar no  tema da maioridade penal, serão expostas a situação do 

Direito da Criança e do Adolescente e as características do ECA. Neste segundo capítulo, 

pretende-se descrever os principais elementos do ECA e analisar o Direito Penal Juvenil à luz 

das medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes em conflito com a lei. A 

compreensão das normas e das diretrizes que regem o âmbito penal do estatuto possibilita 

uma visão mais completa dos fundamentos e dos argumentos abrangidos no debate da 

maioridade penal pelo Congresso Nacional. 

Primeiramente, pretende-se explorar como o Direito da Criança e do Adolescente 

está sendo concebido no Brasil hoje. Foca-se no estudo do estatuto, abrangendo seu processo 

formativo, suas principais contribuições, seus princípios e seu tratamento diante de atos 

infracionais cometidos por crianças e adolescentes. Apresentadas as características gerais e 

essenciais do ECA, em seguida, é explanada a dinâmica do Direito Penal Juvenil e das 

medidas socioeducativas abrangidas pelo estatuto. Pretende-se mostrar os gargalos e a 

fragilidade da legislação especial que prejudicam a consolidação das normas do ECA 

referentes ao papel ressocializador do estatuto frente à juventude em conflito com a lei. É um 

contexto que desacredita e enfraquece o papel e as prerrogativas encabeçadas pela legislação 

especial, como visto adiante. 

 

2.1 O DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PRÉ-ECA 

 

O Direito da Criança e do Adolescente, no Brasil, é regido e estruturado pelo 

ECA. Inspirado nos princípios fundamentais abarcados pela CF/88, os dispositivos dessa 

legislação especial inovaram a concepção normativa da relação jurídica entre crianças e 

adolescentes, de um lado, e família, Estado e sociedade, do outro (PAULA, 2002; FULLER; 

DEZEM, 2012). Por meio do ECA, crianças e adolescentes passaram a ser considerados 

sujeitos de interesses juridicamente protegidos e priorizados. Norteado pela doutrina da 

Proteção Integral, o estatuto desconstruiu o paradigma do tratamento direcionado aos 

indivíduos menores de dezoito anos, trazendo em seu corpo normativo parâmetros que 

satisfazem o modelo idealizado pela comunidade internacional (PAULA, 2002). Isto posto, 

cabe explorar como o ECA transformou o Direito da Criança e do Adolescente brasileiro. 
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Para se compreender o modelo inovador do estatuto, é necessário apresentar, 

brevemente, como o direito infanto-juvenil era direcionado e estruturado no período anterior 

ao ECA. A lógica patriarcal das instituições brasileiras – herança histórica do Brasil – sempre 

zelou os interesses da família e do Estado, confundindo os interesses destes com os direitos da 

infância e da juventude (SARAIVA, 2006). Sendo assim, para aquelas crianças e aqueles 

adolescentes que não tinham uma estrutura familiar e que infringiam as normas – 

denominados “abandonados” e “pervertidos” –, não existiam, na prática, direitos e, sim, 

apenas, apreensões sumárias e arbitrárias que visavam repreender tais condutas. As 

transformações políticas e sociais, desde o Império até o período da redemocratização do país, 

não trouxeram mudanças significativas nesse padrão de tratamento. Coube ao estatuto 

reformar o Direito da Criança e do Adolescente (PAULA, 2002; SARAIVA, 2006). 

Para Paulo Afonso Garrido de Paula (2002, p. 12), até o período anterior à CF/88, 

a infância e a adolescência eram objetos do universo jurídico dos adultos. Somada aos 

resquícios da lógica patriarcal, a teoria da capacidade respaldava a subordinação dos 

interesses dos menores de dezoito anos, dificultando a valorização dos seus direitos. A 

capacidade de fato
6
 imperou sobre a lógica das relações jurídicas em que envolvessem 

crianças e adolescentes. O Direito Civil do país, independente de suas modificações ao longo 

do tempo, sempre condicionou o exercício dos direitos de determinados grupos sociais – 

como pode ser visto no Código Civil de 1916 e, também, no atual Código Civil de 2002. A 

depender da idade, das condições de saúde e do desenvolvimento intelectual de um indivíduo, 

o exercício de seus direitos condiciona-se a um representante legal para que seus interesses 

sejam protegidos (SPOSATO, 2003; PAULA, 2002). Portanto, crianças e adolescentes foram 

e são inabilitados de exercerem seus direitos pessoalmente para que sejam resguardados de 

situações que comprometam seus próprios interesses devido à sua condição especial de 

desenvolvimento. 

Essa lógica “protetiva” dificultou o reconhecimento jurídico de interesses próprios 

da infância e juventude. Como o exercício dos direitos das crianças e dos adolescentes era e é 

realizado por representantes legais, tornou-se mais coerente a interpretação normativa 

direcionada pela conveniência dos adultos responsáveis (PAULA, 2002). Ou seja, os direitos 

                                                         
6
 Segundo Carlos Roberto Gonçalves (2009, p. 70), todo indivíduo que nasce com vida é uma pessoa. E toda 

pessoa tem personalidade jurídica, um conceito que fundou o entendimento de que todas as pessoas são 

titulares de direitos e obrigações. Em outras palavras, todos possuem a capacidade de ter direitos. Mas nem 

todos, como crianças e adolescentes, possuem a capacidade de exercício – ou capacidade de fato – de tais 

interesses, o que exige a intermediação de representantes legais para os concretizar. Portanto, as duas 

capacidades (de direito e de exercício) não podem ser confundidas. A impossibilidade de exercer direitos não 

nega a sua titularidade. 
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dos menores de dezoito anos eram interpretados à luz dos interesses dos seus representantes, o 

que deturpou a tutela das crianças e dos adolescentes. Essa confusão de prioridades 

transformou o sistema que deveria proteger a infância e a juventude em um aparelho que 

passou a misturar o seu intuito protetivo com a repressão. 

Assim, o Direito da Criança e do Adolescente era interpretado em prol das 

prerrogativas dos pais e dos responsáveis legais. E para aqueles que foram abandonados, 

social e materialmente, e se envolvessem em práticas infracionais, a mesma lógica se 

aplicava: os interesses dessas crianças e desses adolescentes eram aplicados à luz das 

prerrogativas do Estado. Programas assistenciais, educacionais e repressivos foram 

arquitetados para lidar com esses jovens, mas estes eram dirigidos pelo raciocínio do controle 

e da ordem social e não do bem-estar da criança e do adolescente (PAULA, 2002; 

MACHADO, 2006). A manutenção dessa linha de raciocínio na prática das relações jurídicas 

impediu a destinação de tratamentos mais humanos e condizentes com a condição de 

desenvolvimento especial dos menores de dezoito anos. Por décadas, se não estigmatizados 

pelas práticas infracionais ou pelas situações de abandono, eles tinham seus direitos 

esquecidos ou ofuscados pelos interesses de seus representantes, inclusive do Estado 

(PAULA, 2002; SPOSATO, 2003). 

Um exemplo que ilustra o contexto de negligência dos direitos das crianças e dos 

adolescentes, no período pré-ECA, ocorria em situações em que o menor de dezoito anos  

encontrava-se abandonado ou envolvido em uma infração penal. Ele era rotulado como 

“criminoso potencial” e, portanto, era encaminhado a abrigos ou a unidades correcionais por 

decisão judiciária em um processo sem as garantias processuais. Como resultado, essa 

juventude era privada de sua liberdade em locais que, na maioria das vezes, não comportavam 

as estruturas – como pedagógica e higiênica – necessárias para a reintegrar à sociedade 

(SPOSATO, 2003). Um trecho da dissertação de Karyna Sposato demonstra bem esse 

contexto: 

 
Quando a família e a escola não são capazes de adequar crianças e 

adolescentes às regras do jogo, cabe aos Tribunais e às legislações de 

Menores o exercício da tutela vigilante, mediante a adoção de medidas 

filantrópicas, educativas e essencialmente repressivas. Observa-se a 

ambiguidade do discurso. Ao mesmo tempo a criança deve ser protegida 

como forma de proteção da própria sociedade, e deve ser contida para não 

causar danos à ordem social (SPOSATO, 2003, p. 24). 

  

Paradoxalmente, o Direito da Criança e do Adolescente reconhecia a existência de 

interesses próprios da criança e do adolescente e a necessidade de um tratamento protetivo. 
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Mas, como afirmado acima, na prática, ele desconsiderava a vulnerabilidade socioeconômica 

e política desses indivíduos (SPOSATO, 2003). A capacidade de fato foi confundida com a 

personalidade jurídica no período pré-ECA, pois às crianças e aos adolescentes lhes eram 

atribuídos direitos e obrigações – resultado da personalidade jurídica –, mas a sua 

incapacidade de exercê-los pessoalmente distorcia essa titularidade. Porém, a titularidade de 

interesses juridicamente protegidos é inerente aos jovens em qualquer situação. E é nesse 

ponto que o ECA, com respaldo na CF/88, tenta transformar o paradigma e a concepção que 

direcionava o Direito da Criança e do Adolescente no Brasil (PAULA, 2002). 

 

 

2.2 O ECA E A DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL 

 

Segundo o artigo 1º do ECA, a diretriz de toda essa legislação especial é a 

doutrina da Proteção Integral. Ela defende uma abordagem de tratamento e de proteção 

contrária àquela direcionada às crianças e aos adolescentes antes da promulgação da CF/88. 

Apresentados pela doutrina como sujeitos titulares de direitos e beneficiários de seus próprios 

interesses, independentemente da necessidade de representantes legais, a infância e a 

juventude passariam a ser a prioridade das relações jurídicas e das políticas públicas 

(BRASIL, 1990; PAULA, 2002). 

Promulgado em 1990, o ECA é fruto da dinâmica da redemocratização do país em 

1988 e do avanço de movimentos humanistas no mundo (PAULA, 2002). A evolução dos 

direitos humanos, nas últimas décadas, permitiu o surgimento de doutrinas e de documentos 

internacionais em prol de grupos específicos vulneráveis, como a Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (de 1979) e a 

Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (de 1990). A adesão dos países a cada 

um desses tratados internacionais refletiu-se na inclusão desses ideais humanistas aos seus 

respectivos ordenamentos jurídicos, provocando mudanças de parâmetros acerca do direito 

como um todo (SPOSATO, 2011; SARAIVA, 2006). 

No caso específico do Direito da Criança e do Adolescente, para o Brasil, o 

processo formativo da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança
7

 foi um 

                                                         
7
 Salienta-se que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e do Adolescente demorou dez anos 

para ser finalizada e o Brasil ratificou o seu texto depois de meses da promulgação do próprio ECA. Apesar 

disso, é importante lembrar que – mesmo não tendo sido concluído – foi o processo de elaboração da 

convenção que inspirou os dispositivos do estatuto. E o resultado final desse documento internacional não se 

destoou do ECA (SPOSATO, 2003). 
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instrumento fundamental para a elaboração do ECA. Tendo como base a doutrina da Proteção 

Integral, essa convenção inspirou o estatuto, ressaltando a prioridade dos interesses das 

crianças e dos adolescentes sobre as prerrogativas da família, da sociedade e do Estado 

(DUDH, 2015; SILVA, 2006). 

Somado a esse contexto internacional, a redemocratização do Brasil contribuiu, 

também, com a mudança de paradigmas em relação ao Direito da Criança e do Adolescente. 

O artigo 227 da CF/88 determinou que cabe à família, à sociedade e ao Estado garantir à 

criança e ao adolescente inúmeros direitos fundamentais
8
. Observa-se que o dispositivo 

constitucional salienta a subordinação dos direitos dos demais aos interesses da infância e da 

adolescência (PAULA, 2002). A CF/88 esforçou-se em impedir a confusão de interesses dos 

representantes legais e da juventude e em prevenir a existência de lacunas que atrapalhem a 

tutela completa da infância e da adolescência. 

Além da previsão constitucional, para consolidar e reforçar as determinações do 

artigo 227 da CF/88, foi formulado o ECA em 1990. Dirigido pela lógica da doutrina da 

Proteção Integral, o estatuto, em seus artigos 3
o
 e 4

o
, reconhece a criança e o adolescente 

como indivíduos titulares de todos os direitos fundamentais para que seus interesses sejam 

tutelados integralmente. Tanto a CF/88 quanto o estatuto passaram a garantir e a proteger os 

interesses desses indivíduos que eram, outrora, subordinados aos direitos dos demais – 

família, sociedade e Estado (PAULA, 2002; SPOSATO, 2003). Observa-se, assim, que 

aqueles que antes eram priorizados pelo Direito da Criança e do Adolescente, como os pais e 

o Estado, tornaram-se instrumentos para atingir a proteção integral dos jovens. 

Tanto o ECA quanto a CF/88 responsabilizam todos pelo bom desenvolvimento 

físico, emocional e mental das crianças e dos adolescentes do país. E esse comprometimento 

de todos pela tutela dos direitos dos menores de dezoito anos é que se interliga ao termo 

“integral” da proteção defendida pela doutrina. Nas palavras de Paulo Afonso de Paula: “a 

proteção integral constitui-se em expressão designativa de um sistema onde crianças e 

adolescentes figuram como titulares de interesses subordinantes frente à família, à sociedade e 

ao Estado. [...] É um conjunto de normas jurídicas concebidas como direitos e garantias frente 

ao mundo adulto” (PAULA, 2002, p. 22). 

Além de atrelar o termo “integral” ao envolvimento da sociedade, a doutrina 

ratifica a posição prioritária da criança e do adolescente independentemente da relação 

                                                         
8
 São eles: o direito à vida, à saúde, à educação, à alimentação, ao lazer, à profissionalização, à cultura e à 

dignidade, protegendo-os contra situações de negligência, de discriminação, de violência, de opressão, de 

exploração e de crueldade. 
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pessoal e jurídica em questão ou do direito discutido. É um entendimento que tenta evitar que 

qualquer impasse formal e material coloque em segundo plano o bem-estar dos jovens. 

Independentemente da relação jurídica ou interesse em questão, a prioridade será sempre o da 

infância e da juventude, sendo seus direitos subordinantes em relação aos dos demais 

envolvidos (SPOSATO, 2003; PAULA, 2002). 

Portanto, a doutrina da Proteção Integral veio modificar os parâmetros de 

tratamento antes direcionados aos menores de dezoito anos. Para o ECA, os interesses dos 

jovens devem ser priorizados, subordinantes e direcionados para o seu próprio 

desenvolvimento completo. E essa interpretação deve ser aplicada mesmo diante de contextos 

em que se envolvem atos infracionais cometidos por crianças e adolescentes. A necessidade 

de se coibir a criminalidade juvenil não pode permitir a arbitrariedade estatal e nem mesmo 

ofuscar as garantias fundamentais resguardadas no ECA e na CF/88 (PAULA, 2002). 

 

 

2.3 O IMPACTO DO ECA NO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

A lógica da proteção integral introduzida pelo ECA no Direito da Criança e do 

Adolescente mudou o paradigma de tratamento e a forma de conceder as demandas jurídicas 

desse grupo social específico. Foram escolhidas três alterações trazidas pelo estatuto para 

tentar demonstrar o conteúdo inovador de seus dispositivos, além do impacto dessa legislação 

especial em mecanismos de tutela e de judicialização dos direitos . 

No campo da interpretação do Direito da Criança e do Adolescente, é possível 

observar uma mudança fundamental: crianças e adolescentes passaram a ser reconhecidos 

como sujeitos de direitos e priorizados em relação à família, à sociedade e ao Estado. 

Ademais, com o advento do ECA no ordenamento jurídico brasileiro, os direitos da infância e 

da adolescência passaram a ser associados à ideia de indisponibilidade, de direito coletivo 

(SPOSATO, 2003). Explica-se. 

Para Karyna Sposato (2003, p. 7) e Paulo Afonso Garrido de Paula (2002, p. 88), 

o Direito da Criança e do Adolescente possui a capacidade de influenciar o plano sócio-

individual. Segundo os autores, esse direito envolve interesses “duplos”, misturados, na 

medida em que os direitos da infância e juventude estão revestidos de relevância social. Isso 

decorre da lógica de que uma norma que protege e favorece os interesses dos menores de 

dezoito anos também influencia o plano coletivo positivamente, pois o desenvolvimento 

saudável e completo desses indivíduos afetará o potencial do país. Portanto, estando o 
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progresso da juventude atrelado à melhoria do interesse público, existe uma titularidade dual 

– do coletivo e da infância-juventude – no Direito da Criança e do Adolescente que o 

classifica como um ramo do direito que detém interesses indisponíveis. 

Outro ponto relevante a se levantar é a previsão inequívoca de princípios 

constitucionais no texto do ECA. A introdução do devido processo legal, a limitação da 

arbitrariedade estatal na punição e nas formas de ressocialização das crianças e dos 

adolescentes, a subordinação dos interesses da família, da sociedade e do Estado frente aos 

direitos da infância e da juventude, entre outras modificações, tornaram inevitável a 

reorganização dos institutos envolvidos com o direito dos menores de dezoito anos (PAULA, 

2002). Destacam-se, aqui, as garantias processuais. 

Essa última contribuição foi mais importante no campo do direito penal juvenil – 

uma parte do direito que será melhor estudada depois no presente trabalho. De forma geral, 

antes da CF/88, crianças e adolescentes que se envolviam em situações infracionais ou de 

abandono eram submetidos a medidas repressivas e arbitrariamente determinadas por um juiz. 

Porém, com a promulgação da CF/88 e do ECA, o poder punitivo passou a ser limitado pelo 

devido processo legal e pelas demais garantias materiais e processuais conquistadas 

(SPOSATO, 2003). 

A arbitrariedade do Poder Judiciário e a desqualificação do menor de dezoito anos 

de sua titularidade de direitos foram suprimidas e substituídas por mecanismos balizados pela 

doutrina da Proteção Integral (SPOSATO, 2003; PAULA, 2002). Antes, a autoridade 

judiciária sentenciava medidas aleatórias e repressivas contra crianças ou adolescentes, sem 

qualquer forma de jurisdicionalização formal. Hoje, diante de uma infração, há um 

procedimento especial de apuração do ato infracional com a presença de um advogado ou 

defensor público e de um membro do Ministério Público. 

Além de contribuir com a alteração das “regras do jogo” do Direito da Criança e 

do Adolescente, é relevante salientar como o processo jurisdicional e as políticas públicas 

começaram a ser idealizados após a CF/88 e o ECA (PAULA, 2002, p. 88). A previsão do 

artigo 227 da CF/88 subordinou os direitos da família, da sociedade e do Estado em prol dos 

interesses das crianças e dos adolescentes. E isso se reflete na forma com que a tutela 

jurisdicional e a implementação de políticas públicas devem ser realizadas. Explica Paulo 

Afonso Garrido de Paula: 

  

Além de garantir a precedência nos julgamentos dos feitos 

atinentes à infância e juventude e impor um modelo de 
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organização judiciária diferenciado, a Constituição Federal e 

o Estatuto da Criança e do Adolescente obrigam o Judiciário 

a formular uma política pública de distribuição da justiça 

que prefira os direitos da criança e do adolescente, 

privilegiando recursos nas áreas relacionadas aos direitos da 

infância e juventude (2002, p. 89). 

  

Nota-se que as contribuições do ECA e da CF/88 promoveram mudanças 

significativas nos planos normativo, executivo e judiciário em matéria do Direito da Criança e 

do Adolescente. Mas elas são, apenas, uma fração das importantes transformações trazidas 

pelo estatuto. O intuito deste subcapítulo foi demonstrar, de uma perspectiva geral e prática, o 

quanto o ECA modificou o conteúdo do Direito da Infância e Juventude, tornando-o um 

direito mais humano e coerente com a condição especial de desenvolvimento desse grupo 

social. 

 

 

2.4 OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS REGENTES DO ECA 

 

Expostas as principais contribuições do estatuto para o Direito da Criança e do 

Adolescente, cabe apresentar os princípios que reforçam e auxiliam a concretização dos 

dispositivos garantistas do ECA. Segundo Paulo Afonso Garrido de Paula (2002, p. 38), o 

Estatuto pode ser resumido em dois princípios que, se forem sempre levados em consideração, 

garantirão a completa tutela dos menores de dezoito anos. São eles: o respeito à condição 

especial de desenvolvimento do indivíduo e a prioridade absoluta da criança e do adolescente. 

 (A) Princípio do respeito à condição especial de desenvolvimento 

 

O princípio que defende o respeito à condição peculiar de desenvolvimento 

retoma o aspecto dinâmico de ser uma criança e um adolescente: estes indivíduos são 

caracterizados por elementos em constante modificação. A respeito da infância e a 

adolescência, é possível observar habilidades diferentes e dificuldades peculiares à idade que 

são característicos desses grupos e que demandam tratamentos especiais pela legislação e 

pelas políticas públicas. Os direitos ao lazer, à educação, ao esporte, à saúde, entre outros, 

exigem atividades, programas e normas diferenciadas em relação àqueles direcionados aos 

adultos. Para melhor atender os menores de dezoito anos, é necessário, por exemplo, hospitais 

com unidades pediátricas, creches, escolas de ensino fundamental e médio, e programas 

artísticos e esportivos específicos para a faixa etária. Eles demandam um conjunto de políticas 



20 

 

públicas que supram as necessidades específicas dessa fase especial de desenvolvimento 

físico, mental e emocional (PAULA, 2002). 

Nas palavras de Sposato (2003, p. 94): “toda pessoa, enquanto viva, encontra-se 

em permanente desenvolvimento de sua personalidade, porém na infância e na adolescência, 

tal desenvolvimento é mais intenso, e, portanto peculiar”. A particularidade dessa fase da vida 

de uma pessoa exige políticas públicas, tutelas e, até mesmo, sanções específicas e adaptadas 

diante de infrações legais. Para a autora, diferentes níveis de desenvolvimento demandam 

níveis divergentes de responsabilidade e de proteção, além de instrumentos e institutos 

capazes de atender seus interesses eficazmente. 

(B) Princípio da Prioridade Absoluta 

 

Além de exigências específicas, crianças e adolescentes devem ser priorizados em 

todos os contextos. O segundo princípio trazido por Paulo Afonso Garrido de Paula (2003, p. 

39) é aquele que visa garantir que a criança ou o adolescente sejam sempre tratados de forma 

prioritária. Este tratamento decorre da efemeridade dos direitos dos menores de dezoito anos 

devido à celeridade das transformações inerentes ao desenvolvimento deles. O período da 

infância e da adolescência é, normalmente, menor do que o tempo de vida total de um 

indivíduo, exigindo-se a prioridade na resposta jurídica – sendo colocadas antes dos interesses 

jurídicos dos adultos – e na concretização das demandas. Ademais, esses dois estágios de vida 

abrangem experiências únicas que ajudam a definir a fase adulta, como a formação escolar 

completa. A negação de direitos básicos pode comprometer o desenvolvimento saudável e 

integral da criança e do adolescente e, até mesmo, resultar em danos irreparáveis. 

  

Portanto, para garantir a proteção integral, o acolhimento desses dois princípios na 

tutela dos direitos e garantias e no direcionamento da disciplina dos atos infracionais é 

essencial (PAULA, 2002). Políticas públicas específicas devem ser construídas e elaboradas 

para atender as exigências da infância e juventude – como educação, lazer, saúde etc. – e, 

quando não observadas, a tutela deve ser executada de forma prioritária pelo Estado. Além 

disso, em um contexto infracional, a sistematização dos instrumentos da justiça deve 

reconhecer que há níveis diferentes de responsabilidade na medida em que há níveis 

diferentes de desenvolvimento nessa fase peculiar da infância e da adolescência. 
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2.5 TUTELA JURISDICIONAL DIFERENCIADA E DIREITO PENAL JUVENIL 

 

As transformações e os princípios elencados nos itens anteriores ajudam a explicar 

a existência de uma tutela jurisdicional diferenciada e as alterações incorridas no Direito 

Penal Juvenil. Essa tutela surge como um sistema que visa garantir respostas satisfatórias às 

demandas e às necessidades da infância e da adolescência diante de um direito
9
 não atendido 

ou em risco. Por outro lado, o Direito Penal Juvenil, mesmo com as alterações do ECA, 

evidencia que o estatuto não exclui a possibilidade de disciplinar e repreender os menores de 

dezoito anos diante de um ato infracional cometido (SPOSATO, 2003). O funcionamento 

desses dois sistemas permite a concretização tanto dos direitos quanto dos deveres das 

crianças e dos adolescentes. E o estudo desses dois institutos ajuda na compreensão das 

questões envolvidas no debate da maioridade penal no Congresso Nacional. Sendo assim, 

separa-se a análise deles para que sejam melhor explorados.  

 

A tutela jurisdicional diferenciada é um sistema movido pela necessidade de se 

atender de forma prioritária e ágil os interesses das crianças e dos adolescentes devido à 

efemeridade de seus direitos. Caracterizada pela prevenção e urgência, ela visa garantir as 

demandas das crianças e dos adolescentes à luz dos princípios da prioridade absoluta e do 

respeito à condição especial de desenvolvimento (PAULA, 2002, p. 90). 

Sendo assim, essa tutela tem como principal função resguardar a implementação 

dos direitos não reconhecidos espontaneamente devido à existência de condições de eficácia, 

como a autorização judicial. Ela busca assegurar as previsões e determinações do ECA e da 

CF/88, tentando minimizar “evasões” no atendimento dos interesses das crianças e dos 

adolescentes. Para tanto, ela baseia-se em um procedimento judicial especial e mais célere, 

exigindo uma organização judiciária própria e recursos humanos e institucionais que garantam 

a concretização dos interesses reassegurados pelas decisões judiciais – tais como assistentes 

sociais, escolas e hospitais (PAULA, 2002; SARAIVA, 2006). 

Pode-se observar, assim, que a tutela jurisdicional diferenciada possui o objetivo 

de proteger os interesses intrínsecos à infância e juventude. A finalidade é garantir a proteção 

integral prevista no estatuto por intermédio da prevenção, da urgência ou de ambas. Todo 

procedimento deve ser célere e eficaz para evitar situações que transgridam os direitos das 

crianças e dos adolescentes. 

                                                         
9
 Como, por exemplo, o direito de ter uma vaga em uma creche ou em uma escola fundamental, previsto no 

artigo 53, caput, do ECA. 
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Diferentemente da tutela diferenciada, o Direito Penal Juvenil foca na apuração 

dos atos infracionais praticados pelas crianças e pelos adolescentes em um procedimento 

jurídico especial devido à vulnerabilidade deles. Ressalta-se que não foi o ECA que 

introduziu um sistema paralelo para averiguar os atos infracionais cometidos pelos menores 

de dezoito anos. No Brasil, o primeiro “Juizado de Menores” foi instalado em 1923 e o 

primeiro “Código de Menores” em 1927 (SPOSATO, 2003, p. 19). Mas o ECA inovou o 

modelo de responsabilização das crianças e dos adolescentes dando a estes a posição de 

sujeitos do processo, investidos de direito e deveres, mas sem esquecer da sua condição 

especial de desenvolvimento (SARAIVA, 2006). Para Sposato (2003, p. 53), “tratar das 

garantias penais substantivas e processuais presentes no texto do ECA ao referir-se à prática 

de atos infracionais por adolescentes e sua consequente imposição de medidas 

socioeducativas
10

 é abordar o novo Direito Penal Juvenil”. 

Sendo assim, esse Direito Penal Juvenil garantista reflete um progresso do Direito 

da Criança e do Adolescente em relação ao tratamento direcionado às infrações penais 

cometidas pelos jovens. Antes da CF/88 e do estatuto, predominava a aplicação de medidas 

punitivas que eram determinadas pela arbitrariedade judicial. Hoje, o ECA vincula o juiz da 

Vara da Infância a investigar os fatos, a averiguar as causas que desencadearam o ato 

infracional e a respeitar o devido processo legal e os demais direitos fundamentais e garantias 

inerentes a qualquer criança e adolescente (SPOSATO, 2003; VICENTIN, 2006). 

Dessa nova configuração resultou a submissão do Direito Penal Juvenil aos 

preceitos do ECA. Na lógica da doutrina da Proteção Integral, é possível afirmar que 

estipulou-se uma preferência pelos métodos preventivos para lidar com crianças e 

adolescentes em conflito com a lei. Os investimentos em políticas públicas sociais e a 

efetivação dos direitos são apresentados como os meios preferidos pelo Direito da Criança e 

do Adolescente para contornar o problema da criminalidade juvenil. Somente em casos de 

fracasso dos meios preventivos é que se propõe a implementação das medidas abrangidas pelo 

Direito Penal Juvenil: as medidas socioeducativas (SPOSATO, 2003; PAULA, 2002). 

A figura abaixo representa como o Direito da Criança e do Adolescente, o Direito 

Penal Juvenil e os Direitos Fundamentais relacionam-se: 

                                                         
10

 A medida socioeducativa tem o mesmo objetivo social da pena prevista no Código Penal. Ela é dirigida aos 

adolescentes que praticaram infrações legais. Pode-se dizer que de uma perspectiva estrutural qualitativa ela é 

parecida com as sanções penais, pois representam o poder punitivo do Estado que limitam os direitos e a 

liberdade dos adolescentes. Mas as medidas socioeducativas diferenciam-se devido ao contexto em que ela se 

insere: Direito da Criança e do Adolescente. Sendo assim, elas possuem diretrizes especiais – Doutrina da 

Proteção Integral – e são aplicadas em circunstâncias e em autores diferentes: a infância e a adolescência 

(SPOSATO, 2003, p. 104). Suas características serão estudadas de forma mais detalhada nos próximos 

capítulos do presente trabalho 
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Figura 2.1: A relação entre os Direitos Fundamentais, o Direito da Criança e do Adolescente e o Direito Penal Juvenil. Fonte: 
SPOSATO, 2003, p. 54. 

 

 

Observa-se, assim, que há uma ideia de subsidiariedade do Direito Penal Juvenil 

em relação ao Direito da Criança e do Adolescente. Diante disso, espera-se que a aplicação 

das medidas socioeducativas seja considerada somente após a constatação da insuficiência das 

políticas sociais e em consonância com as garantias materiais e processuais. As normas 

fundamentais e os princípios da CF/88 e do ECA limitam o poder punitivo, evidenciando a 

influência da doutrina da Proteção Integral na instrumentalização do Direito Penal Juvenil 

(PAULA, 2002). 

Além da restrição ao poder punitivo do Estado, a previsão de um Direito Penal 

paralelo confirma a existência de uma responsabilidade penal juvenil que se diferencia da 

responsabilidade prevista no Direito Penal Comum. A determinação constitucional que 

declara a inimputabilidade do menor de dezoito anos – prevista no artigo 228 da CF/88
11

 – 

não isenta os adolescentes de suas responsabilidades em relação às infrações cometidas. Pelo 

contrário, a própria responsabilidade juvenil é resultado da inimputabilidade estabelecida pela 

CF/88. Afinal, a inimputabilidade veio apenas determinar que existe um sistema dualista de 

sanções, atribuindo penas criminais aos adultos condenados e medidas socioeducativas aos 

adolescentes em conflito com a lei. O Direito Penal Juvenil determina que devem ser 

                                                         
11

 Segundo a CF/88, em seu artigo 228: “São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às 

normas da legislação especial”. 

Direitos 
Fundamentais 

Direito da 
Criança e do 
Adolescente 

Direito 
Penal 

Juvenil 
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direcionados tratamentos de responsabilização distintos na medida em que adolescentes são 

indivíduos em condições especiais de desenvolvimento (SPOSATO, 2003). 

  

Descritas as características gerais do Direito Penal Juvenil, pretende-se realizar 

uma análise mais detalhada da responsabilidade penal juvenil e descrever como funcionam as 

medidas socioeducativas previstas no ECA. 

 

 

2.6 A RESPONSABILIDADE PENAL E AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

 

O ECA estabelece que menores de dezoito anos podem ser responsabilizados 

penalmente à luz dos seus dispositivos. É um sistema penal juvenil que traduz a 

reprovabilidade dos atos infracionais cometidos por adolescentes, que evita, a princípio, a 

associação da impunidade à condição especial da criança e do adolescente e que censura os 

mecanismos penais tradicionais que não diferenciam as crianças e os adolescentes dos adultos 

infratores (VICENTIN, 2006; SPOSATO, 2003). A partir disso, conclui-se que há uma 

responsabilidade penal diferenciada no Direito da Criança e do Adolescente, que diverge da 

imputabilidade prevista no Direito Penal Comum. 

 

2.6.1 A responsabilidade penal juvenil 

 

Para explorar esse modelo jurídico de responsabilidade, foca-se o estudo em dois 

traços importantes desse instituto. 

O primeiro traço é como a responsabilidade penal juvenil foi justificada e 

implementada no plano concreto. A doutrina da Proteção Integral não trouxe sozinha a nova 

concepção da responsabilidade penal que recai sobre os adolescentes em conflito com a lei. 

Houve uma decisão de política criminal que também contribuiu para a nova caracterização 

desse sistema penal paralelo. A CF/88 estabeleceu a inimputabilidade aos dezoito anos e o 

modelo garantista do ECA exigiu em suas instituições um mecanismo de responsabilização 

diferenciado (SPOSATO, 2003). 

No processo de apuração em si, existem semelhanças entre os casos que envolvem 

adolescentes e adultos infratores. Alguns elementos similares são a tipicidade, os indícios de 

autoria e de materialidade e a proporcionalidade na aplicação das sanções. No entanto, o 

tratamento final é diferente: há níveis desiguais de exigência em relação à responsabilidade 
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que refletem no conteúdo das medidas socioeducativas. Além disso, por escolha política e 

imposição normativa, as mesmas infrações são tratadas e resolvidas diferentemente a 

depender do autor na medida em que a lei exige tratamentos individualizados pelo Sistema de 

Justiça Infanto-Juvenil (PAULA, 2002; SPOSATO, 2003). 

O segundo traço está relacionado ao princípio da intervenção mínima que realça o 

funcionamento diferenciado do Direito Penal Juvenil em relação ao Direito Penal Comum. 

Esse princípio baseia-se no entendimento de que a abordagem fundamentada na sanção penal 

e em práticas repressivas não é o método mais eficaz para proteger bens jurídicos (SPOSATO, 

2003, p. 77). O uso excessivo
12

 do Direito Penal é apontado como falho, defendendo-se que 

apenas condutas graves devam ser respondidas com penas criminais (COSTA; SALVADOR 

NETTO, 2015; SANTOS, 2015). Sendo assim, o princípio dita que o Direito Penal Juvenil só 

deve ser utilizado como ultima ratio. Ou seja, somente quando não houver outro meio cabível 

para ressociliazar o adolescente é que a situação poderá ser tratada pelas normas penais. Além 

disso, mesmo na abordagem penal, medidas alternativas devem ser priorizadas em relação 

àquelas de conteúdo privativo de liberdade (PAULA, L., 2013). 

Observa-se que toda a construção acima culmina no entendimento de que a 

atribuição da responsabilidade penal deve ser feita com cautela, priorizando-se a atuação de 

medidas preventivas – como a educação, a inclusão social, a profissionalização etc. – e 

protetivas no processo de reintegração do adolescente na sociedade. Mas, ressalta-se que esse 

entendimento não tira o cabimento e a relevância das medidas socioeducativas que são, 

também, instrumentos fundamentais para resguardar os interesses das criança e dos 

adolescentes. Apesar do conteúdo repressivo, essas medidas asseguram tratamentos distintos 

daqueles direcionados aos adultos e norteados pelos princípios garantistas (SPOSATO, 2003). 

Portanto, a responsabilidade penal juvenil é atribuída aos jovens de doze a 

dezessete anos que tenham cometido ato infracional. Ela é diferenciada, pois abrange 

indivíduos de determinada faixa etária e funciona sob os ditames da proteção integral e da 

ultima ratio, priorizando a aplicação de medidas alternativas e socioeducativas. É uma 

                                                         
12

 Alguns exemplos que evidenciam esse comportamento são a aprovação da lei de crimes hediondos (Lei nº 

8.072/90) e a Lei nº 11.342/06, que endurece as sanções referentes ao tráfico de drogas. E, para a Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo (2015), há uma correlação entre o período em que foram aprovadas tais leis e a 

quantidade de pessoas encarceradas no sistema prisional dos adultos: entre 1995 e 2005, período em que a Lei 

nº 8.072/90 teria exercido influência, a população carcerária passou de 148 mil para 361 mil presos; e, de 2005 

a 2009, esse valor passou para mais de 473 mil detentos, possivelmente devido à nova lei acerca do tráfico de 

entorpecentes. A partir disso, é possível constatar que não somente o Estado confia no Direito Penal como um 

meio cabível para solucionar a crise da Segurança Pública como, também, não enxerga que o encarceramento 

não se mostra como método mais eficiente para reintegrar o indivíduo à sociedade (SANTOS, 2015; 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2015). 
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responsabilidade que, ao ser imputada, visa reeducar e reintegrar o adolescente à vida em 

sociedade. 

 

2.6.2 As medidas socioeducativas do Direito Penal Juvenil 

 

Apresentado o mecanismo da responsabilidade penal juvenil, cabe analisar as 

medidas implementadas quando falha a prevenção e são considerados culpados as crianças e 

os adolescentes pela prática de uma infração legal. 

O ato infracional desencadeia a possibilidade de aplicação de medidas 

socioeducativas. A conduta infracional exige três elementos (NUCCI, 2013): o agir típico 

(crime ou contravenção penal correspondente), antijuridicidade e culpabilidade 

(reprovabilidade e consciência da ilicitude). A ausência de um desses conteúdos impossibilita 

a aplicação de sanções previstas no ECA (SPOSATO, 2003). 

O ECA tem duas formas de abordagem em relação aos indivíduos que cometem 

atos infracionais. Quando a infração é cometida por uma criança (indivíduos de até doze anos) 

ou quando ela se encontra em uma situação de risco (como abandono, violência física, 

exploração sexual), a elas são aplicadas apenas as medidas protetivas
13

. E quando for um 

adolescente o autor de um ato infracional, a ele são determinadas medidas socioeducativas – e 

protetivas se o caso específico demandar. Diante disso, reforça-se que a responsabilidade 

penal juvenil e as medidas socioeducativas alcançam somente indivíduos entre doze e 

dezessete anos (BRASIL, 1990; SPOSATO, 2003). 

Observa-se que os casos de situação de risco ou de infração, em que há uma 

criança ou um adolescente como vítima ou autor, são encaminhados a um Juizado Especial – 

as Varas da Infância e Adolescência –, visando garantir a proteção integral resguardada pelo 

ECA. Além de ter um procedimento diferenciado e mais célere, destacam-se as medidas 

socioeducativas. Aplicadas quando a materialidade e a autoria estão comprovadas, elas são 

                                                         
13

 As medidas de proteção estão previstas no ECA no seu artigo 101: “Art. 101. Verificada qualquer das 

hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: 

        I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade; 

        II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; 

        III - matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental; 

        IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente; 

        V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; 

        VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e 

toxicômanos; 

        VII - acolhimento institucional; 

        VIII - inclusão em programa de acolhimento familiar; 

        IX - colocação em família substituta”. 
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divididas em seis medidas socioeducativas: (a) advertência; (b) obrigação de reparar o dano; 

(c) prestação de serviço à comunidade; (d) liberdade assistida; (e) semiliberdade; e (f) 

internação (BRASIL, 1990). 

A advertência e a obrigação de reparar o dano são aquelas em que somente é 

necessária a autoridade judicial – e a defesa técnica do advogado – para que sejam 

implementadas na medida em que se referem, respectivamente, a uma reprimenda verbal e a 

uma decisão de restituir ou de reparar o prejuízo provocado ao ofendido, sendo ambos 

aplicados em casos menos graves e/ou de crimes patrimoniais. Ressalva-se que a 

advertência
14

 exige a prova da materialidade, mas não da autoria, e pode se limitar à 

existência de indícios para ser implementada (PAULA, L.; LIMA, 2008). 

As demais quatro medidas possuem uma aplicabilidade mais complexa, podendo 

ser divididas em “abertas” e “fechadas”, e dependem de outras instituições – tais como 

organizações da sociedade civil e unidades de atendimento – para que sejam concretizadas. 

As abertas são a prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida. No 

primeiro caso, o juiz pode determinar que o adolescente preste serviços gratuitos a entidades 

assistenciais, por exemplo, por um período de tempo determinado, sendo respeitadas a jornada 

de oito horas semanais e a compatibilidade do serviço à característica peculiar do indivíduo 

em desenvolvimento (SPOSATO, 2003). Em relação à liberdade assistida, ela abrange uma 

intervenção formal do Estado por meio da supervisão de um agente social responsável por 

orientar o adolescente, garantir sua inserção em uma instituição de ensino, avaliar 

constantemente o seu progresso escolar e nos cursos profissionalizantes e apoiar a família 

(PAULA, L.; LIMA, 2008). 

E, por fim, a semiliberdade e a internação, as medidas em meio fechado. A 

primeira pode ser determinada desde o início do cumprimento da sentença, sendo despachada 

pelo juiz, ou como forma de progressão para o meio aberto. Na semiliberdade, o adolescente 

deve morar na entidade de atendimento, podendo sair para realizar as suas atividades externas. 

A realização das atividades fora desses estabelecimentos é essencial como parte da medida, 

envolvendo a escolarização obrigatória e a participação em atividades profissionalizantes. 

Nesta última parte, pode-se dizer que é um aspecto em que se assemelha à liberdade assistida 

                                                         
14

 Como determina o ECA: 

“Art. 114. A imposição das medidas previstas nos incisos II a VI do art. 112 pressupõe a existência de provas 

suficientes da autoria e da materialidade da infração, ressalvada a hipótese de remissão, nos termos do art. 127. 

Parágrafo único. A advertência poderá ser aplicada sempre que houver prova da materialidade indícios 

suficientes da autoria”. 
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– aplicada pelo sistema penal comum – na medida em que demanda a articulação de diversas 

entidades (PAULA, L.; LIMA, 2008). 

A internação, por sua vez, determina a permanência integral do jovem na unidade 

de atendimento. De acordo com o artigo 121, parágrafos 3
o
 e 5

o
, do ECA, a internação pode 

ser aplicada por até três anos, sendo o adolescente liberado aos 21 anos compulsoriamente
15

. 

Essa medida requer a existência de uma equipe técnica e funcional permanente que avalie o 

desenvolvimento do adolescente e que acompanhe diariamente as atividades desses menores 

de idade. Portanto, é preciso uma organização interna para garantir a escolarização, a 

profissionalização, a realização de atividades culturais e de lazer e o arranjo das visitas de 

familiares (PAULA, L.; LIMA, 2008; SPOSATO, 2003). 

Pode-se observar, assim, que as medidas protetivas e socioeducativas 

resguardadas no ECA visam diminuir e reverter o potencial criminal do adolescente em 

conflito com a lei objetivando atender os ditames da Doutrina da Proteção Integral. São 

instrumentos variados que evidenciam o caráter punitivo existente no ECA, mas que 

demonstram, também, uma abordagem pedagógica e valorativa em termos de medidas 

alternativas à privação da liberdade. 

 

 

2.7 OS DESAFIOS DO ECA NO ÂMBITO SOCIOEDUCATIVO 

 

Expostas as principais características do ECA, cabe observar como seus 

dispositivos estão sendo implementados e recepcionados pela sociedade e pelo Estado. 

Segundo Paulo Afonso Garrido de Paula (2002, p. 77): “a lei avançou mais rapidamente do 

que a própria consciência média a respeito do valor da criança no contexto da humanidade. E 

isso provoca inúmeras resistências”. Para o autor, existem três ordens de resistência aos 

preceitos do estatuto: jurídico, político e cultural. A oposição no plano jurídico é resultado de 

um lento processo para interiorizar os novos parâmetros e princípios após décadas de 

submissão e desvalorização dos interesses da infância e juventude. No plano político, a 

inexistência e a deficiência das políticas públicas voltadas a concretizar os direitos sociais das 

crianças e dos adolescentes refletem a inobservância dos dispositivos do ECA. E, na ordem 

                                                         
15

 A liberação compulsória do jovem de 21 anos da unidade de internação abrange o adolescente que foi 

sentenciado a cumprir medida socioeducativa de privação de liberdade aos dezessete ou dezoito anos. Sendo 

assim, interpreta-se que estes permanecerão cumprindo a medida nas unidades de atendimento apesar de terem 

atingido a maioridade. 
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cultural, a resiliência permanece na medida em que a inversão de valores – subordinando os 

interesses da sociedade aos interesses da juventude – inquieta parcela da sociedade. 

Essas resistências influenciam na deliberação das medidas a serem aplicadas sobre 

um adolescente em conflito com a lei. Como explicado antes, priorizam-se as medidas 

preventivas e, depois, as socioeducativas. No entanto, o contexto de resistências institucionais 

e de escassez de políticas públicas que atendem a infância e a juventude estipula como regra a 

aplicação direta das medidas socioeducativas. Ademais, a situação deteriora-se na medida em 

que a implementação delas não ocorre de forma completa. Exemplos que ilustram essa 

situação é a maneira com que a liberdade assistida e a internação são implementadas. A 

primeira medida demanda a articulação de diferentes autores e programas sociais para que 

seja cumprida. São necessários a cooperação do jovem, o comprometimento do assistente 

social no acompanhamento do adolescente, o apoio familiar e a integração de políticas 

públicas voltadas para jovens. Mas a falta dessas estruturas – como a escassez de unidades de 

ensino (resistência política) ou a negligência familiar (resistência cultural) – é um cenário 

recorrente que impossibilita bons resultados da medida socioeducativa (PAULA, L., 2011). 

Quanto à internação, existem falhas similares à liberdade assistida. Nem todas as 

estruturas e garantias descritas no estatuto são asseguradas ao adolescente internado. É rara a 

instalação de um sistema completo nas unidades de atendimento que garante todos os aspectos 

pedagógicos e protetivos previstos na internação. Além dessa deficiência em políticas 

públicas, existe resistência jurídica que afeta a distribuição das medidas socioeducativas 

(SARAIVA, 2006). Ademais, observa-se que há um uso equivocado da internação. A 

privação da liberdade é abordada pelo ECA como última alternativa para reintegrar o 

adolescente à sociedade. No entanto, a sua aplicação cresce ano a ano como resposta aos 

problemas da segurança pública e da sensação de impunidade que cresce na sociedade. É uma 

prática que ignora os preceitos do estatuto, protela a concretização da proteção integral, e 

coloca em segundo plano o bem-estar da juventude (PAULA, L., 2013; SARAIVA, 2006). 

A fragilidade do ECA é resultado de uma combinação de variáveis: da escassez de 

políticas públicas específicas, da resiliência jurídica e da inquietação e insegurança social 

exacerbadas pela sensação de leniência em relação às medidas socioeducativas. Em um 

primeiro momento, pode-se pensar que as novas estruturas e os novos conteúdos trazidos pelo 

ECA tenham mudado as formas de tratamento e de implementação do Direito Penal Juvenil. 

Porém, apesar de avanços, nota-se a existência de dificuldades e desafios na concretização das 

medidas socioeducativas. Há uma lacuna entre o ser e dever-ser em matéria do Direito da 

Criança e do Adolescente, a despeito dos avanços trazidos pelo estatuto. 
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Diante desse cenário normativo, desenvolve-se a discussão da maioridade penal. 

Os avanços do ECA são neutralizados pelas dificuldades do estatuto em coibir a criminalidade 

juvenil e em concretizar seus dispositivos, prejudicando a sua credibilidade perante a 

população e fortalecendo os argumentos daqueles favoráveis às medidas mais repressivas e 

condizentes com o Direito Penal Comum. E o debate da redução da idade penal no Congresso 

Nacional e na sociedade ganha força, abrindo oportunidades para modificar o ECA e a CF/88. 
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3 O CENÁRIO BRASILEIRO DA CRIMINALIDADE JUVENIL 

 

Analisado o ECA, pretende-se apresentar o atual contexto da criminalidade 

juvenil que demanda a mobilização do Poder Legislativo por medidas mais repressivas e que 

questiona o status quo do papel do ECA. Isto posto, o presente capítulo almeja expor, 

brevemente, o fenômeno da criminalidade juvenil por meio de dados quantitativos. 

A sensação de insegurança pela sociedade, dentre outros motivos, é atribuída a 

uma suposta percepção do aumento da participação de adolescentes em práticas infracionais. 

Para Sérgio Adorno, Eliana Bordini e Renato Sérgio de Lima (1999, p. 68), houve um 

aumento na participação dos jovens em delitos violentos. Comparando dados referentes ao 

período entre 1988 e 1996, os autores identificaram um crescimento no número de infrações 

contra a pessoa: de 6,9% para 13,6%, com base em uma amostra de ocorrências policiais. 

Dados mais atuais, de 2012, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 

(SDH, 2014, p. 9) confirmam a manutenção dessa tendência ao longo dos anos. 

Considerando-se os dados de 1996 e de 2012, observa-se que o homicídio e o roubo passaram 

a representar de 1,3% e 19%, respectivamente, do total de atos infracionais registrados em 

boletins de ocorrência, para 9% e 38,2%
16

. Os valores sugerem um aumento na participação 

de adolescentes em infrações graves. 

O crescimento do número de práticas infracionais mais violentas é confirmado 

pelos dados da tabela 3.1 abaixo
17

, que apresentam um panorama mais detalhado de como as 

infrações estão sendo distribuídas atualmente. Porém, apesar da elevação do número de 

homicídios e de roubo, observa-se que as infrações, em termos quantitativos, vêm diminuindo: 

em 2011, 22.077 adolescentes estavam cumprindo medida socioeducativa em regime fechado 

e, em 2012, esse valor caiu para 21.744. Além disso, os delitos concentram-se em crimes 

                                                         
16

 Esses valores divulgados pela Secretaria de Direitos Humanos são baseados somente em casos de infrações 

acerca dos quais foram aplicadas medidas socioeducativas restritivas e privativas de liberdade – internação e 

semiliberdade. Não se referem à mesma base de boletins de ocorrências que foi usada na pesquisa de Adorno, 

Bordini e Lima. No entanto, é possível estabelecer um entendimento de que os tipos infracionais cometidos 

pelos adolescentes, hoje, são mais graves do que há duas décadas, na medida em que o número de adolescentes 

abrangidos pela amostra de dados da SDH é menor do que o número de ocorrências policiais e mesmo assim 

supera os índices da década de 90. Afinal, no primeiro grupo, existe um recorte de adolescentes que estão 

cumprindo medida socioeducativas fechadas pelas infrações cometidas; e, no segundo grupo, são abrangidos 

todos os casos infracionais que envolveram adolescentes. 
17

 Os dados da tabela abrangem somente os adolescentes em conflito com a lei que estavam cumprindo medidas 

socioeducativas restritivas e privativas de liberdade – internação, internação provisória e semiliberdade – no 

território nacional. A tabela não reflete a distribuição de todos os atos infracionais cometidos no país e, sim, 

somente os casos nos quais estavam sendo aplicadas as medidas socioeducativas de regime fechado em 2011 e 

2012. 
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contra o patrimônio e de tráfico de drogas. Em 2012, mais de 70% das infrações cometidas 

pelos adolescentes submetidos às medidas socioeducativas (de regime fechado) envolveram 

esses dois grupos de tipos penais – abrangendo roubo (38,7%), furto (4,24%), latrocínio 

(2,19%) e tráfico (27,05%) –, o que faz cogitar se a criminalidade juvenil está mais associada 

a problemas socioeconômicos do que ao aumento da agressividade dos adolescentes (FÓRUM 

BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2014). 

 

Tabela 3.1: Levantamento nacional do atendimento socioeducativo em regime fechado aplicado 

aos adolescentes em conflito com a lei – distribuição por tipos de atos infracionais (números 

absolutos e %) em 2011 e 2012. 

 Números 

Absolutos 

(2011) 

Valor % 

(2011) 

Números 

Absolutos 

(2012) 

Valor % 

(2012) 

Roubo 8.415 38,1% 8.416 38,7% 

Tráfico de Drogas 5.863 26,6% 5.881 27% 

Homicídio 1.852 8,4% 1.963 9% 

Furto 1.244 5,6% 923 4,2% 

Homicídio Tentado 661 3% 582 2,7% 

Busca e Apreensão 543 2,5% 177 0,8% 

Porte de Arma de Fogo 516 2,3% 591 2,7% 

Latrocínio 430 1,9% 476 2,2% 

Lesão Corporal 288 1,3% 178 0,8% 

Estupro 231 1% 315 1,4% 

Sequestro/Cárcere Privado 53 0,2% 46 0,2% 

Outros 1.981 9,1% 2.196 10,3% 

Total  22.077 100% 21.744 100% 
Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2014. 

 

Para Adorno, Bordini e Lima (1999), a desigualdade socioeconômica e a escassez 

de serviços públicos são os principais fatores que atraem a juventude para o mundo do crime. 

Os autores não defendem que sejam elementos determinantes, mas creditam à fragilidade 

social parte da causa da criminalidade entre os adolescentes. A dificuldade de acesso aos bens 

de consumo e às oportunidades do mercado desestabilizam as relações sociais e tornam-se 

justificativa para os crimes patrimoniais. E a mesma lógica aplica-se ao tráfico, na medida em 

que o crime organizado apresenta-se como um meio para alcançar recursos, status e inclusão 

social. Essa situação deteriora-se quando políticas públicas – escola, atividades de lazer, 

programas sociais e culturais etc. – não alcançam os jovens, tornando-os indivíduos ociosos e 

acessíveis aos membros do crime organizado (DIAS, 2009). Sendo ou não uma teoria 

conclusiva, é plausível concordar que existe uma coerência quanto à relação entre o 

desenvolvimento social e o nível de criminalidade no Brasil. 
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Abordando a questão da violência juvenil por meio de uma análise comparativa 

entre a participação dos adolescentes e dos adultos em infrações, é possível perceber uma 

representatividade menos expressiva por parte dos menores de dezoito anos. Observando-se a 

tabela 3.2 a seguir, pode-se afirmar que existe uma discrepância entre o número de atos 

infracionais cometidos por adultos e por adolescentes. Apesar de não ser um valor 

insignificante e de existir uma tendência por práticas infracionais mais violentas, a 

participação dos menores de dezoito anos pouco contribui para os índices de criminalidade do 

país. 

 

Tabela 3.2: Comparativo
18

 a respeito do número de adultos (presos) e de adolescentes 

(internados/semiliberdade) e as respectivas infrações (números absolutos) pelas quais foram 

condenados – 2013. 

 Número de Adultos (maior 

ou igual a 18 anos) 

Número de Adolescentes 

(12-17 anos) 

Roubo 147.623 10.051 

Tráfico de Drogas 138.366 5.933 

Furto 78.326 856 

Homicídio 65.754 2.206 

Latrocínio 16.716 485 

Estupro 13.980 288 

Receptação 13.039 125 

Estelionato 6.013 3 

Outros 57.973 3.119 

Total 537.790 23.066 
Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2015; DEPEN, 2013. 

 

Segundo o IBGE (2015), a população brasileira atingiu mais de 201 milhões de 

pessoas em 2013. Deste valor, adolescentes de doze a dezessete anos representam 20.154.893 

pessoas e adultos de dezoito a sessenta anos
19

 formam 121.726.013 indivíduos. No mesmo 

ano, no Brasil, foram registrados 537.790 presos e 23.066 adolescentes cumprindo medidas 

                                                         
18

 É importante salientar que os dados referentes aos crimes cometidos pelos adultos advêm do relatório do 

Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça concernentes à distribuição da população 

carcerária em relação aos tipos penais abrangidos e as informações acerca dos atos infracionais praticados 

pelos adolescentes baseiam-se no número de medidas socioeducativas restritivas e privativas de liberdade – 

internação, internação provisória e semiliberdade – no território nacional. Não reflete a distribuição de todos os 

atos infracionais cometidos e registrados no país e, sim, somente os casos em que estavam sendo aplicadas 

medidas socioeducativas de regime fechado durante 2013. 
19

 A estipulação do limite em sessenta anos foi feita com base no Estatuto do Idoso, na medida em que, segundo 

essa legislação especial, é a partir dessa faixa etária que começa uma nova fase da vida de um indivíduo, 

cessando, por assim dizer, a fase adulta. Prevê-se aos idosos direitos e garantias especiais condizentes com a 

sua situação peculiar que refletem a fragilidade e a especialidade de seus interesses. 



34 

 

socioeducativas
20

 de internação ou de semiliberdade – segundo a Secretaria de Direitos 

Humanos (2015, p. 26). A partir desses dados pode-se calcular que a proporção de adultos 

cumprindo pena em meio fechado é quatro vezes maior quando comparada aos adolescentes 

internados (ou em semiliberdade), na medida em que a população encarcerada adulta 

representa 0,44% da população total de indivíduos entre dezoito e sessenta anos; enquanto 

que, entre os adolescentes, o número cai para 0,11% para o mesmo parâmetro comparativo. 

Um dos elementos trazidos ao problema da criminalidade juvenil e, portanto, ao 

debate da maioridade penal, é a questão da participação expressiva dos jovens em crimes 

hediondos, como o homicídio, o latrocínio e o estupro. Porém, levando-se em consideração o 

valor absoluto de tais infrações sentenciadas à privação da liberdade, tanto para adultos 

quanto para adolescentes, é possível questionar o alto nível de envolvimento de adolescentes 

em atos infracionais hediondos. Tomam-se os valores a respeito do crime de homicídio, por 

exemplo, da tabela 3.2. Totalizam-se 67.960 casos de homicídios julgados e sentenciados a 

penas privativas de liberdade pela justiça comum e pela justiça especial da infância. Destes, 

apenas 3,24% representam os cometidos por menores de dezoito anos. Para o caso de 

latrocínio, o valor cai para 2,8%; para o estupro o número fica em 2%. 

Ressalva-se que os números acima não representam o valor total de crimes 

cometidos por esses dois grupos sociais mas, sim, apenas aqueles que já foram – ou estão 

sendo – julgados e relativos aos quais foram determinados medidas privativas de liberdade 

(DEPEN, 2013; FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2015). Mas apesar 

de existirem variáveis que possam desvirtuar os dados acima, é possível defender que a 

criminalidade juvenil, mesmo sendo um problema social preocupante, é uma pequena parte, 

em termos quantitativos, da grave crise de segurança pública pela qual passa o Brasil. 

  

Outro ponto que vale destacar acerca da matéria de criminalidade juvenil são os 

altos índices de vitimização dos jovens relacionados ao contexto de violência na qual se 

encontram. O gráfico 3.1 abaixo demonstra a crítica situação da mortalidade juvenil 

ocasionada por fatores externos – não naturais. Algumas situações que justificam esse cenário 

resultam da participação no crime organizado, pois é um contexto em que há “disputas de 

território” no narcotráfico, fácil circulação e acesso a armas de fogo, letalidade policial,  

                                                         
20

 É interessante ressaltar que, em termos de medidas socioeducativas cumpridas em meio aberto, existiam mais 

de 88.000 adolescentes cumprindo serviços comunitários e em liberdade assistida em 2013, segundo a 

Secretaria de Direitos Humanos (SDH, 2015). 
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negligência de seus direitos sociais que reforçam a exclusão, entre outras causas (UNICEF, 

2014; WAISELFISZ, 2014). 

 

Gráfico 3.1: Distribuição da mortalidade decorrente da violência (lato sensu) por idade no Brasil (2012) 

– por 100 mil habitantes. 

 Fonte: WAISELFISZ, 2014. 

 

É interessante observar no gráfico 3.1 como os números crescem 

significativamente entre os intervalos de treze a quinze anos e, mais ainda, de treze a dezoito 

anos que envolve o período da adolescência. Com destaque aos valores referentes ao 

homicídio, o nível de mortalidade sextuplica para a faixa de treze a quinze anos e fica 

dezesseis vezes maior para a faixa dos treze a dezoito anos, continuando a aumentar até os 25 

anos. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU) (2003), infratores e vítimas 

tendem a ser da mesma faixa etária. Sendo assim, tomando-se as informações do gráfico 

acima e a afirmação da ONU, é possível interpretar que a criminalidade pode ser eficazmente 

coibida a partir da infância e do início da adolescência. 

Não se nega a existência de outros fatores que explicam a violência e o crime, mas 

é perceptível a importância da priorização dos jovens entre doze e dezoito anos e de 

investimentos em políticas públicas que atendam essas faixas etárias. Para a Rede Nossa São 

Paulo (2010, p. 19), investimentos em educação, lazer, saúde e esforços para a identificação 

de grupos que realizam as corridas ilícitas são medidas fundamentais para diminuir os 

números da criminalidade juvenil e, por consequência, os níveis de vitimização da juventude. 
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Uma pesquisa realizada pelo Observatório das Favelas (2010), com base em dados 

de 2010, reforça o contexto da alta vitimização dos adolescentes por fatores externos. O 

estudo abrangeu municípios com mais de 100 mil habitantes e demonstrou que o homicídio e 

os acidentes (com veículos automotores) foram os principais responsáveis pelas mortes dos 

indivíduos entre doze a dezoito anos: 45,2% de dos adolescentes que morreram em 2010 

foram vítimas de homicídio e 18,8% foram vítimas de acidentes, como detalha a Figura 3.1. 

Observa-se, portanto, que as causas externas
21

 – homicídio, acidente, suicídio – responderam 

por quase 67% dos óbitos dos indivíduos entre doze a dezoito anos no país em 2010. 

 

Figura 3.1: Distribuição das causas das mortes de adolescentes em municípios com mais de 

100 mil habitantes durante 2010. 

 
Fonte: OBSERVATÓRIO DAS FAVELAS, 2012. 

 

 

Todos os dados acima visavam demonstrar três aspectos da criminalidade juvenil 

no Brasil: (a) a distribuição das infrações cometidas pelos menores de dezoito anos; (b) a 

comparação entre a participação dos adultos e dos adolescentes na prática de atos infracionais; 

e (c) os níveis de vitimização da juventude que se relacionam com os índices de criminalidade. 

A partir dessa breve exposição, é possível concluir que o fenômeno é complexo e 

                                                         
21

 De acordo com Julio Waiselfisz (2014, p. 17), causas externas envolvem fatores independentes da falha do 

organismo humano, são elementos que causam lesões ou agravos à saúde que provocam a morte de uma 

pessoa. 
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controvertido. Afinal, os dados sugerem a necessidade de reformas de instituições e políticas 

públicas e insinuam uma interpretação diferente a respeito dos adolescentes em conflito com a 

lei, enxergando-os como autores e vítimas dos problemas socioeconômicos. 

Apesar da tendência no aumento de infrações graves, a prática de atos infracionais 

contra o patrimônio e aqueles ligados ao tráfico prevalecem. E tal predomínio, para Julio 

Waiselfisz (2014), sugere a associação dos problema da criminalidade aos aspectos da 

desigualdade socioeconômica e à escassez de políticas públicas que deveriam tratar essas 

carências. De acordo com o autor, a criminalidade juvenil demanda estratégias que envolvem 

esforços multissetoriais, com investimentos em educação, assistência social, programas 

profissionalizantes, políticas de acesso ao mercado e comprometimento das instituições 

governamentais com as normas do ECA. Um exemplo que ilustra a relevância desses 

investimentos é o caso do narcotráfico que recruta jovens ociosos e, algumas vezes, 

abandonados, apresentando-lhes possibilidades de acesso a bens, a uma “família” alternativa, 

e a oportunidades de ascensão social (ADORNO; BORDINI; LIMA, 1999; LOPES et al., 

2008). 

Esse cenário preocupante da criminalidade juvenil e de suas demandas não é um 

problema atual. Porém, ele tornou-se mais controvertido nos últimos anos, principalmente 

devido ao envolvimento de adolescentes em crimes brutais e a exacerbação destes episódios 

pela mídia. Casos como o do adolescente “Champinha”
22

, em São Paulo, desencadearam uma 

comoção nacional, além de enaltecerem a necessidade da reforma constitucional acerca da 

maioridade penal e dos dispositivos do ECA visando o enrijecimento normativo (PAULA, L., 

2013). 

O adolescente passou a ser enxergado como uma das principais causas da crise da 

segurança pública mesmo diante de dados – mostrados na tabela 3.2 – que evidenciam uma 

participação pouco expressiva do adolescente nos números de infrações quando comparados 

aos valores dos adultos. O contexto atual reflete uma sociedade tendente ao punitivismo, 

influenciando instituições, como o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, a se inclinarem às 

práticas mais repressivas como resposta ao problema social (CASTRO; ROSSETTI, 2015). 

Cabe salientar um comportamento recorrente das Varas da Infância e Juventude 

que mostra essa inclinação por medidas mais punitivas: o aumento da aplicação da privação 

de liberdade para reintegrar o adolescente à sociedade (PAULA, L., 2013). O gráfico 3.2 

abaixo ilustra a quantidade de adolescentes em conflito com a lei que cumprem medidas 

                                                         
22

 A esse respeito, cf. nota 1. 
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socioeducativas em regime fechado no Brasil. Os valores aumentarem durante os três anos 

informados (entre 2010 e 2012). E mesmo que prevaleça o número de medidas em regime 

aberto e que os valores do uso de medidas privativas de liberdade estejam crescendo pouco a 

pouco, é um crescimento que, a longo prazo, pode ser significativo e contraria a doutrina da 

Proteção Integral – e, portanto, os dispositivos do ECA. 

 

Gráfico 3.2: Evolução das medidas socioeducativas em regime fechado entre 2010 e 2012 no 

Brasil.  

 
Fonte: SDH, 201423. 

 

Sobre este tema, conclui Liana de Paula (2013): 

  

A taxa de adolescentes em cumprimento de medida de internação por 100 

mil adolescentes (população na faixa etária de 12 a 17 anos) cresceu na 

maioria das unidades da Federação, passando a taxa nacional de 58,3, em 

2010, para 64,1 em 2011. Esse crescimento coloca-se como um grande 

desafio aos operadores do sistema de justiça juvenil e aos gestores de 

políticas para a infância e adolescência, uma vez que se distancia do 

princípio da excepcionalidade dessa medida preconizado pelo ECA e da 

                                                         
23

 Cabe salientar que existe uma diferença nos valores fornecidos pela Secretaria de Direitos Humanos e pelo 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública a respeito do mesmo fenômeno. Na tabela 3.1, os dados do Fórum 

Brasileiro afirmam que havia, em 2011 e 2012, respectivamente, 22.077 e 21.744 adolescentes (internação e 

semiliberdade) nas unidades de atendimento. Porém, segundo os dados da Secretaria de Direitos Humanos, 

apresentados no gráfico 3.2, esses valores caem para 19.595 (2011) e 20.530 (2012). Observa-se que os 

números são diferentes de acordo com a instituição que divulgou a informação, algo que, talvez, possa ser 

explicado pela divergência metodológica entre as duas entidades. 
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meta de redução da taxa de internação defendida pelo Conselho Nacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA (PAULA, L., 2013). 

  

O problema da criminalidade juvenil vem provocando dissensões na opinião 

pública em relação às normas referentes aos adolescentes em conflito com a lei na medida em 

que cresce a sensação de insegurança na sociedade. Somados a isso, existem os problemas da 

inobservância dos direitos fundamentais dos adolescentes e da vitimização destes que está 

associado, em parte, aos níveis de violência e de práticas infracionais. Observa-se que o 

problema da criminalidade juvenil envolve esferas de discussões diferentes e complexas: 

insatisfação social, escassez de serviços públicos e assistenciais previstos no estatuto, 

vitimização de adolescentes por causas externas, entre outras. 

É diante desse contexto que se desenvolve o debate da maioridade penal no 

Congresso Nacional. O aumento da sensação de insegurança da população e a ocorrência de 

episódios pontuais de adolescentes envolvidos em infrações graves promoveram uma situação 

favorável à redução da idade penal. No entanto, existem dados que contrariam a necessidade 

de soluções drásticas, como a diminuição da maioridade penal, sugerindo que reformas 

estruturais e, talvez, modificações do estatuto sejam mais coerentes e eficazes. 

Portanto, é um debate que envolve variáveis que vão desde direitos fundamentais 

previstos no ECA até a falha do Estado na programação de sua agenda de políticas públicas 

voltadas para a infância e a adolescência. Isto posto, pretende-se avançar para o estudo do 

debate da maioridade penal, propriamente dito, que se desenvolve nas duas Casas do Poder 

Legislativo brasileiro. 
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4 MAPEAMENTO DA MAIORIDADE PENAL NO CONGRESSO: PANORAMA 

GERAL  

 

Observando-se o debate da maioridade penal no Congresso Nacional, é possível 

identificar que os argumentos na discussão não mudaram ao longo dos últimos 27 anos – 

desde a promulgação da CF/88. As PECs e os PLs
24

 analisados datam de 1988 até 2015
25

, 

totalizando 69 PECs e 24 PLs que se referem à questão da redução da maioridade penal. 

O presente capítulo pretende apresentar um panorama geral das PECs e dos PLs 

que serão detalhados depois. Para tanto, será explanado, brevemente, o processo legislativo, 

informando o status quo de cada propositura legislativa, será exposta a distribuição das 

propostas e dos projetos de acordo com o partido político responsável por sua respectiva 

formulação e serão apresentados os argumentos de ambos os lados do debate da maioridade 

penal no Congresso inerentes às PECs e aos PLs. 

Primeiramente, explica-se, em linhas gerais, como funciona o processo legislativo. 

Para criar ou modificar uma lei, um deputado federal ou um senador
26

 apresenta um projeto 

que, antes, será analisado por uma das Comissões Parlamentares
27

da respectiva casa em que 

foi elaborado, como, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 

(CCJC). Na comissão, o texto do projeto será apreciado e poderá receber emendas
28

. Assim, 

normalmente, o texto do projeto é modificado, sendo apresentado ao fim da deliberação da 

comissão um novo texto: o Projeto Substitutivo. Este é encaminhado ao Plenário da Casa, 

onde é discutido e votado pelos parlamentares em um ou dois turnos – a depender da CF/88 e 

do Regimento Interno da Casa. Sendo aprovado primeiro na Câmara dos Deputados (Casa 

Iniciadora), o texto é encaminhado para o Senado (Casa Revisora) – ou vice-versa. O projeto 

                                                         
24

 Durante a identificação das PECs e dos PLs que abordam a questão da maioridade penal, foram localizados 

projetos anteriores à redemocratização do país. Sendo assim, quinze projetos de lei não foram incluídos para 

ser analisados no mapeamento, mas podem ser vistos na parte dos anexos ao final do trabalho. Essa opção 

deveu-se pelo próprio fato de os projetos terem sido formulados antes da promulgação da CF/88 na qual se 

fundamenta o debate da maioridade penal no Congresso hoje e, também, por serem proposituras que não 

disponibilizam informações suficientes para serem analisadas. 
25

 De outubro de 1988, mês em que foi promulgado a CF/88, até outubro de 2015 (período que foi escolhido 

metodologicamente para cobrir os 27 anos). 
26

 Outros autores também podem propor projetos, como as comissões da Câmara ou do Senado, o Presidente da 

República, o Poder Judiciário, entre outros. 
27

 A depender da matéria da proposição, esta é encaminhada para uma Comissão Técnica específica. Por 

exemplo, no caso do debate da redução da maioridade penal, por ser matéria constitucional, os projetos 

referentes a essa matéria serão analisados pela CCJC da Casa. A passagem pelas comissões serve para 

averiguar a constitucionalidade, a admissibilidade e o mérito das proposições antes de serem encaminhados 

para o Plenário da Casa onde serão votados. 
28

 O conceito de “emenda” aqui é diferente daquele da PEC. As emendas podem ser aditivas, supressivas, 

substitutivas e aglutinativas (CARVALHO, 2010, p. 159). 
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será conduzido para a Presidência da República apenas com o aval das duas Casas. Nas mãos 

do Presidente, o projeto pode ser sancionado ou vetado (CARVALHO, 2010). 

O processo acima ilustra os procedimentos básicos da técnica legislativa. A 

depender da espécie normativa que se deseja criar ou modificar, algumas fases variam – como 

é o caso da Emenda Constitucional que possui regras específicas. Porém, a apresentação 

anterior reflete, de forma geral, como uma lei é criada ou modificada no Congresso Nacional. 

 

4.1 O STATUS QUO DAS PROPOSTAS E DOS PROJETOS 

 

As tabelas abaixo ilustram a situação das PECs e dos PLs no Congresso Nacional 

ao final de outubro de 2015: 

 

Tabela 4.1: Situação das PECs de acordo com a respectiva Casa Legislativa em que foram 

formuladas e apresentadas. 

Propostas de 

Emenda 

Constitucional 

Da 

Câmara 

dos 

Deputados 

43 arquivadas 

5 devolvidas para os seus autores
29

 

1 esperando designação do Relator da CCJC
30

 

1 pronta para pauta no CCJC 

1 esperando criação de comissão temporária 

1 encaminhada ao Senado Federal – trata da PEC 171/93 

Do Senado 

Federal 

11 arquivadas 

4 com a relatoria da CCJC 

1 retirada pelo próprio autor da PEC 

1 prejudicada pelo encerramento da Revisão constitucional
31

 
Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016; SENADO FEDERAL, 2016. 

 
Nota-se a quantidade expressiva de PECs arquivadas na Câmara dos Deputados. 

Das 43, 36 foram prejudicadas como resultado da aprovação da PEC 171/93 na Câmara, na 

medida em que possuem conteúdos iguais ou abrangidos pela última, quatro foram arquivadas 

                                                         
29

 A devolução da proposta decorre da inobservância dos requisitos formais para a apresentação da PEC na 

Câmara dos Deputados previstos no artigo 60 da CF/88. 
30

 A CCJC é uma das diversas comissões existentes na Câmara dos Deputados em que são discutidas os projetos 

legislativos da Casa. Tais comissões são divididas em temas, sendo a maioridade penal um assunto abrangido 

pela CCJC devido à pertinência temática. 
31

 Previsto no artigo 3
o
 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a revisão constitucional seria 

realizada após cinco anos da promulgação da CF/88 – pelo voto da maioria absoluta do Congresso Nacional 

em sessão unicameral. A sua previsão decorreu da consciência de que o texto da CF/88 poderia ser considerado 

inadequado e insatisfatório. E para prevenir tal situação dispôs-se no artigo 3
o
 do ADCT a possibilidade de 

revisar (ou reformar completamente) o conteúdo da CF/88 caso fosse necessária alguma modificação em seu 

texto (FERREIRA FILHO, 2002, p. 289). Mas houve somente uma única revisão que foi encerrada em 31 de 

maio de 1994 (CARVALHO, 2010, p. 180). 
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devido ao fim da legislatura
32

 e três foram prejudicadas pelo encerramento dos trabalhos de 

Revisão Constitucional – previsto no artigo 3
o
 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias. No Senado Federal, o arquivamento das onze propostas é resultado, também, do 

fim da legislatura, conforme exige o artigo 332 do Regimento Interno do Senado Federal. 

 
Tabela 4.2: Situação dos PLs de acordo com a respectiva Casa Legislativa em que foram 

formulados e apresentados. 

Projetos de 

Lei 

Da 

Câmara 

dos 

Deputados 

10 arquivados 

2 devolvidos por contrariarem o art. 228 da CF/88. 

6 tramitam
33

 com o PL7197/02 

Do 

Senado 

Federal 

2 arquivados 

1 aguardando formação da Comissão Temporária pela Mesa 

na Câmara dos Deputados - trata do próprio PL 7197/02 

1 aguardando designação do relator 

1 remetido à Câmara dos Deputados 

1 aguardando inclusão ordem do dia de requerimento 
Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016; SENADO FEDERAL, 2016. 

 

No caso dos PLs, daqueles que foram arquivados na Câmara dos Deputados dois 

foram decorrentes do fim da Legislatura, dois por motivos não explanados pela página digital 

da Câmara dos Deputados, quatro arquivados pelo artigo 54
34

 do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados (RICD), um decorrente do artigo 164, parágrafo 2
o35

, do RICD e um 

pelo artigo 58, parágrafo 4
o36

, do RICD. E, no Senado Federal, os dois PLs arquivados 

decorreram do fim da legislatura, atendendo o artigo 332 do seu regimento. 

É interessante observar que, apesar de as PECs e os PLs estarem – ou terem 

chegado – em diferentes fases do seu respectivo processo legislativo, todos atingiram a fase 

                                                         
32

 Conforme dita o artigo 105 do RICD. 
33

 É importante salientar que existem mais de seis PLs apensados ao PL 7.197/02. Há, no total, 47 PLs 

apensados. No entanto, destacam-se apenas seis deles na medida em que foram apenas estes projetos que 

associam o seu conteúdo com a temática da maioridade penal em seus textos (BRASIL, 2002). 
34

 “Art. 54. Será terminativo o parecer: I - da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, quanto à 

constitucionalidade ou juridicidade da matéria; II - da Comissão de Finanças e Tributação, sobre a adequação 

financeira ou orçamentária da proposição; III - da Comissão Especial referida no art. 34, II, acerca de ambas as 

preliminares”. 
35

 “Art. 164. O Presidente da Câmara ou de Comissão, de ofício ou mediante provocação de qualquer Deputado, 

declarará prejudicada matéria pendente de deliberação; § 2º Da declaração de prejudicialidade poderá o Autor 

da proposição, no prazo de cinco sessões a partir da publicação do despacho, ou imediatamente, na hipótese do 

parágrafo subsequente, interpor recurso ao Plenário da Câmara, que deliberará, ouvida a Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania”. 
36

 “Art. 58. Encerrada a apreciação conclusiva da matéria, a proposição e respectivos pareceres serão mandados a 

publicação e remetidos à Mesa até a sessão subsequente, para serem anunciados na Ordem do Dia. §4
o
. Fluído 

o prazo sem interposição de recurso, ou improvido este, a matéria será enviada à redação final ou arquivada, 

conforme o caso”. 
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de discussão de sua admissibilidade na CCJC, com exceção dos textos devolvidos para os 

autores e daqueles retirados por eles. Mas cabe destacar dois que foram além da fase da 

CCJC: a PEC 171 de 1993 e o PL 7.197 de 2002. Questiona-se se existem motivos específicos 

que justificam o avanço legislativo da PEC 171/93 e do PL 7.197/02 na medida em que 

existiram mais de noventa PECs e PLs como opções à disposição do Congresso. Porém, os 

relatórios, os debates e as sessões deliberativas desenvolvidas nas duas Casas Legislativas não 

explicam as razões de tais preferências. 

Destacam-se a PEC 171/93
37

 e o PL 7.197/02 diante de suas repercussões no 

debate da maioridade penal e do seu avanço no processo legislativo. Essa PEC, elaborada e 

aprovada pela Câmara dos Deputados, defende a redução da maioridade penal para dezesseis 

anos em casos de crimes hediondos
38

, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. E, 

hoje, ela encontra-se no Senado Federal para ser apreciada. Quanto ao PL 7.197/02, este foi 

proposto pelo Senado Federal – pela numeração original PLS 593/99 – e sugere diversas 

modificações no ECA, visando o enrijecimento da legislação especial para coibir os atos 

infracionais cometidos por adolescentes. O PL, atualmente, encontra-se na Câmara dos 

Deputados, aguardando ser apreciado pelos parlamentares. Ambos serão abordados de forma 

mais detalhada no próximo capítulo. 

 

 

4.2 PECs E PLs DE ACORDO COM O PARTIDO POLÍTICO 

 

Antes de expor os argumentos e os conteúdos das propostas e dos projetos – 

denominados, no presente trabalho, “modelos” – no Congresso Nacional, é interessante 

observar a distribuição dos partidos políticos responsáveis pelos textos das PECs e dos PLs e 

os respectivos anos em que foram propostos. 

 

                                                         
37

 Originalmente, o texto da PEC 171/93 defendia a redução da maioridade penal para os dezesseis anos 

independentemente do tipo de infração cometida pelo adolescente. 
38

 De acordo com o artigo 1º da Lei nº 8.072 de 1990, são considerados hediondos os seguintes crimes, tentados 

ou consumados: homicídio qualificado, homicídio cometido por grupo de extermínio, lesão corporal dolosa de 

natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte contra autoridade, latrocínio, extorsão qualificada pela 

morte, extorsão mediante sequestro; e, na forma qualificada, estupro, estupro de vulnerável, epidemia com 

resultado morte, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou 

medicinais, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou 

de vulnerável, e o genocídio. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8072.htm>. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8072.htm
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Tabela 4.3: Distribuição das PECs da Câmara dos Deputados de acordo com a autoria dos 

respectivos partidos políticos, a quantidade de propostas apresentadas por cada partido político 

e os respectivos anos em que foram apresentadas. 

PROPOSTAS DE EMENDA CONSTITUCIONAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Partido Quantidade Anos Publicados 

Partido Democrático Social (PDS) 1 1989 

Partido Progressista Renovador (PPR) 1 1995 

Partido Democrático Trabalhista (PDT) 1 2000 

Partido Social Cristão (PSC) 1 2011 

Partido da República (PR) 1 2013 

Partido da Frente Liberal (PFL) 6 1989, 1995, 1999(2)
39

, 2004, 2007 

Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB) 
13 

1989(2), 1996, 1999(2), 2001(2), 

2003(4), 2004(2) 

Partido Liberal (PL) 4 1992, 2004(2), 2005 

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) 5 1992, 1996, 1999, 2004, 2009 

Partido Progressista (PP) 3 1993, 2004, 2013 

Partido Pacifista Brasileiro (PPB) 3 1996, 1999, 2002 

Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB) 
3 1997, 2007(2) 

Democratas (DEM) 4 2007(3), 2013 

Partido Social Democrático (PSD) 3 2012, 2013, 2014 

Partido Socialista Brasileiro (PSB) 3 2012, 2015(2) 

Total 52   
Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016; SENADO FEDERAL, 2016. 

  

Tabela 4.4: Distribuição dos PLs da Câmara dos Deputados de acordo com a autoria dos 

respectivos partidos políticos, a quantidade de projetos apresentadas por cada partido político e 

os respectivos anos em que foram apresentados. 

PROJETOS DE LEI DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Partido Quantidade Anos Publicados 

Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB) 
3 1989, 1990, 2015 

Partido da Frente Liberal (PFL) 2 1989 (2) 

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) 1 2014 

Partido da Social Democracia Brasileira 

(PSDB) 
4 1989, 1990, 2007, 2015 

Partido Democrático Trabalhista (PDT) 3 1997, 2011, 2015 

Partido Democrático Social (PDS) 2 1989(2) 

Partido Progressista (PP) 1 2014 

Democratas (DEM) 1 2015 

Partido Socialista Brasileiro (PSB) 1 2002 

                                                         
39

 O número apresentado entre parênteses indica quantas vezes, no mesmo ano, o partido político apresentou 

PECs ou PLs referentes à maioridade penal. Por exemplo, o PFL propôs duas vezes, em 2007, PECs que 

abordam a redução da idade penal. A mesma lógica aplica-se às tabelas seguintes. 
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Total 18   
Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016; SENADO FEDERAL, 2016. 

 
Tabela 4.5: Distribuição das PECs do Senado Federal de acordo com a autoria dos respectivos 

partidos políticos, a quantidade de propostas apresentadas por cada partido político e os 

respectivos anos em que foram apresentadas. 

PROPOSTAS DE EMENDA CONSTITUCIONAL do SENADO FEDERAL 

Partido Quantidade Anos Publicados 

Partido da República (PR) 4 
1999, 2001, 2003, 

2015 

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) 3 1998, 2012, 2013 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB) 
5 

1996(2), 1999, 2002, 

2011 

Partido Democrático Trabalhista (PDT) 2 1996, 2011 

Partido Progressista (PP) 2 1998, 2004 

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) 1 1993 

Total 17   
Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016; SENADO FEDERAL, 2016. 

 
Tabela 4.6: Distribuição dos PLs do Senado Federal de acordo com a autoria dos respectivos 

partidos políticos, a quantidade de projetos apresentados por cada partido político e os 

respectivos anos em que foram apresentados. 

PROJETOS DE LEI do SENADO FEDERAL 

Partido Quantidade Anos Publicados 

Partido Socialista Brasileiro (PSB) 1 1999 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB) 
2 2004, 2012 

Partido Republicano Brasileiro (PRB) 1 2010 

Partido da República (PR) 1 2013 

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) 1 2015 

Total 6 
 

Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016; SENADO FEDERAL, 2016. 

 

A distribuição dos partidos políticos acima permite interpretar que nenhum dos 

projetos e nenhuma das propostas referentes à maioridade penal ou ao enrijecimento do ECA 

foram elaborados por parlamentares do Partido dos Trabalhadores (PT) e seus aliados
40

, como 

o PCdoB (Partido Comunista do Brasil) e o PSOL (Partido Socialismo e Liberdade), com 

                                                         
40

 Segundo matéria elaborada por Marcelo Montanini, da Folha de Pernambuco a base de sustentação do atual 

Governo Federal era formada por PMDB, PDT, PP, PSD, PTB, PR, PCdoB, PRB e PSC. No entanto, hoje, o 

PR e o PSC não fazem mais parte da base aliada, assim como, existem dissidências dentro dos partidos PP, 

PTB, PRB, PSD e PDT. Matéria disponível em: <http://www.folhape.com.br/blogdafolha/?p=229698>. 

http://www.folhape.com.br/blogdafolha/?p=229698
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exceção ao PMDB – e outros partidos que possuem alas dissidentes, como o PDT (Partido 

Democrático Trabalhista) e o PSD (Partido Social Democrático). 

O PMDB é o partido mais representado dentre os parlamentares que apresentaram 

PLs e PECs, totalizando 23 de 93 PECs e PLs a respeito do assunto – representando quase 

25%, um quarto, do total. E esse partido é, oficialmente, a aliado do PT e, atualmente, do 

Governo Federal. No entanto, devido à sua dimensão e representação partidária no território 

nacional, é complexo determinar se os formuladores das PECs e dos PLs estão 

compromissados com a aliança feita junto ao Poder Executivo federal. Independentemente 

disso, é possível observar uma consistência na participação do PMDB na formulação de 

proposituras legislativas voltadas a discutir a questão da maioridade penal. Assim como, 

também, por parte dos demais partidos políticos representados nas tabelas acima: existe uma 

presença firmada das mesmas legendas ao longo dos 27 anos de discussão acerca da 

inimputabilidade dos menores de dezoito anos. 

Outro ponto que se nota referente aos dados acima é o maior número de PECs e 

PLs elaborados pela Câmara dos Deputados quando comparados aos valores do Senado 

Federal. Na primeira Casa Legislativa, foram elaborados setenta propostas e projetos, 

enquanto que o número cai para 23 no Senado no mesmo período de tempo. Evidencia-se um 

ritmo mais intenso da atividade legislativa na Casa dos deputados federais em relação à 

matéria da maioridade penal, algo que pode ser explicado pela composição e função atribuída 

à Câmara. 

Segundo Kildare Gonçalves Carvalho (2010, p. 34), a Câmara dos Deputados é 

composta por representantes do povo, não superando 513 deputados federais; o Senado 

Federal, por outro lado, é composto por representantes dos Estados e do Distrito Federal, 

tendo cada unidade da federação três representantes, o que totaliza 81 senadores. Essa 

organização do Poder Legislativo permite interpretar que os deputados federais possuem uma 

responsabilidade maior quanto às demandas da população. Além disso, o maior número de 

membros que compõem a Câmara ajuda a refletir a mobilização mais rápida e intensa da Casa 

no tocante à questão da maioridade penal. O Senado, diferentemente da Câmara, representa os 

interesses dos entes federativos no Congresso Nacional que, nem sempre, estão alinhados com 

as demandas da população. E como o tema da redução da maioridade penal é um assunto que 

inquieta o povo, existe uma lógica entre o maior comprometimento dos deputados federais 

com a matéria quando comparados ao ritmo do Senado. 
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4.3 OS ARGUMENTOS DO DEBATE DA MAIORIDADE PENAL 

 

Como mencionado antes, desde a promulgação da CF/88 até o presente ano, os 

argumentos do Congresso Nacional a respeito da redução da maioridade penal e do 

enrijecimento das medidas socioeducativas permaneceram os mesmos. Podem-se agrupar, 

basicamente, oito argumentos trazidos pelos parlamentares das duas Casas Legislativas para 

justificar a propositura das 69 PECs e dos 24 PLs acerca da matéria. Eles podem ser vistos na 

tabela 4.7 abaixo: 

 

Tabela 4.7: Argumentos favoráveis à redução da maioridade penal e ao enrijecimento do ECA 

1) Maioridade Civil VS. Maioridade Penal
41

. 

Diante da obtenção da Maioridade no âmbito civil (com a possibilidade de se adquirir a 

emancipação aos 16 anos) e político (como o direito de votar a partir dos 16 anos), defende-

se que é uma incoerência a previsão de que o jovem é inimputável até os 18 anos de idade. 

É contraditório permitir que os jovens tenham todas as prerrogativas e direitos sendo que, 

perante um ato infracional, a responsabilidade penal não é exigida. 

2) Aumento da criminalidade juvenil
42

. 

No entendimento dos parlamentares, existe um aumento dos índices de criminalidade 

juvenil. E, apesar de saberem que a redução da maioridade penal não é a solução do 

problema da Segurança pública, eles acreditam que estabelecer a inimputabilidade aos 16 

anos pode contribuir para coibir novas práticas de infrações pelos adolescentes. Além disso, 

as medidas socioeducativas são consideradas lenientes e ineficazes no seu papel 

ressocializador e coibidor de atos infracionais, exigindo medidas mais duras e repressivas.  

3) Maturidade VS. Avanço Tecnológico
43

. 

O desenvolvimento dos meios de comunicação e da tecnologia tem proporcionado às 

crianças e aos adolescentes amplos conhecimentos e uma visão mais precoce da realidade 

em que vivem. Isso torna-os mais maduros e capazes de avaliar as consequências de seus 

atos. Portanto, eles possuem condições plenas de discernimento entre o lícito e o ilícito. 

4) Conformidade da lei com a evolução da sociedade
44

. 

O desenvolvimento da sociedade e da tecnologia e o acúmulo maior de informação, por sua 

vez, exige que a CF/88 acompanhe essas mudanças, essa evolução. Deve existir uma 

                                                         
41

 Argumento trazido por parlamentares, como o deputado Telmo Kirst (do PPR/RS), o deputado Solon Borges 

dos Reis (PTB/SP) e o deputado Gonzaga Patriota (PSB/PE), nas disposições dos motivos da PEC 37/95, do 

PLS 484/88 e da PEC 32/15, respectivamente. 
42

 O argumento do aumento da sensação de insegurança é um motivo levantado por quase todos os parlamentares 

nas formulações de suas PECs ou PLs. Por exemplo, o senador Acir Gurgacz (PDT), na disposição de motivos 

da PEC 74/11 disponível em: <http://legis.senado.leg.br/mateweb/arquivos/mate-pdf/94219.pdf>. 
43

 O avanço da tecnologia é tido como uma das principais razões para o rápido amadurecimento das crianças e 

dos adolescentes hoje, o que justifica a redução da maioridade penal ou o enrijecimento das medidas 

socioeducativas. O deputado federal Silas Brasileiro (PMDB/MG), por exemplo, é um dos adeptos desse 

entendimento, como pode ser visto nas disposições de motivos da PEC 345/04. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=256394&filename=Tramitacao-

PEC+345/2004>. 
44

 Esse argumento pode ser visto, por exemplo, na disposição de motivos do deputado federal Andre Moura 

(PSC/SE) na PEC 57/11. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=899881&filename=Tramitacao-

PEC+57/2011>. 

http://legis.senado.leg.br/mateweb/arquivos/mate-pdf/94219.pdf
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=256394&filename=Tramitacao-PEC+345/2004
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=256394&filename=Tramitacao-PEC+345/2004
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=899881&filename=Tramitacao-PEC+57/2011
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=899881&filename=Tramitacao-PEC+57/2011
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“elasticidade interpretativa” na medida em que a CF deve evoluir com a sociedade.  

5) Audácia dos adolescentes em conflito com a lei
45

. 

O menores de 18 anos de idade estão envolvidos em infrações cada vez mais graves. 

Episódios violentos, como o caso do adolescente “Champinha”
46

, evidenciam a ousadia dos 

adolescentes em relação à Lei. Justifica-se esse comportamento pela impunidade resultante 

da leniência do sistema socioeducativo do ECA. É uma situação que evidencia, mais uma 

vez, a ineficácia do ECA para lidar com os adolescentes em conflito com a lei. 

6) Inimputabilidade é um facilitador
47

. 

A inimputabilidade é vista como um facilitador para a prática infracional na medida em que 

tira a responsabilidade penal do adolescente. Ela é vista como um direito “abusivo” que dá 

“liberdade” aos menores de 18 anos para cometerem infrações. E mesmo que se contra-

argumente que existe uma responsabilização e punição no sistema de medidas 

socioeducativas, estas são vistas como ineficazes – pois não “corrigem” e não conseguem 

obstar a reincidência – e lenientes demais. E a diminuição da idade penal pode ajudar a 

reduzir as práticas de infrações. 

7) Maioridade Penal não é cláusula pétrea
48

. 

Defende-se que não existe cláusula pétrea no art. 228 da CF, não havendo interpretação 

extensiva do inciso IV, parágrafo 4
o
., do art. 60 da CF. Ademais, as PECs e os PLs não 

visam acabar com o instituto da inimputabilidade, o que poderia ser considerado um 

atentado aos Diplomas internacionais. Além disso, as Propostas e os Projetos objetivam 

enrijecer a punição pela prática de atos infracionais cometidos por adolescentes, algo não 

vedado pela Constituição e nem pelos tratados internacionais.  

8) Pressão Popular
49

. 

Existe uma pressão e insegurança popular demandando medidas mais punitivas. Ademais, o 

contexto atual de criminalidade e violência exige a evolução das instituições, inclusive as 

leis, para lidar com as questões sociais em questão. Toma-se o Código Penal de 1940, por 

exemplo. Este não é pertinente para atender as demandas da atual sociedade brasileira no 

âmbito penal, pois foi construída em um contexto que não reflete as necessidades atuais da 

sociedade brasileira. 
Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016; SENADO FEDERAL, 2016. 

 

Em contrapartida, existem parlamentares no Congresso Nacional que se opõem às 

PECs ao artigo 228 da CF/88 e aos PLs que propõem medidas mais repressivas do que as 

                                                         
45

 Argumento trazido, por exemplo, pelo deputado federal Guilherme Mussi (PP/SP) na disposição de motivos 

do PL 7.590/14. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1255306&filename=Tramitacao-

PL+7590/2014>. 
46

 A esse respeito, cf. notas 1  e 22. 
47

 O argumento pode ser visto no PL 3.538/97, do deputado federal Enio Bacci (PDT/RS), na parte das 

justificativas. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1130947&filename=Dossie+-

PL+3538/1997>. 
48

 Argumento trazido, por exemplo, pelo Deputado Federal Nair Xavier Lobo (PMDB/GO) na parte das 

justificativas da PEC 426/96. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1014974&filename=Dossie+-

PEC+426/1996>. 
49

 Argumento visto, por exemplo, na disposição de motivos da PEC 273/13, do deputado Onyx Lorenzini 

(DEM/RS). Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1095824&filename=Tramitacao-

PEC+273/2013>. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1255306&filename=Tramitacao-PL+7590/2014
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1255306&filename=Tramitacao-PL+7590/2014
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1130947&filename=Dossie+-PL+3538/1997
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1130947&filename=Dossie+-PL+3538/1997
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1014974&filename=Dossie+-PEC+426/1996
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1014974&filename=Dossie+-PEC+426/1996
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1095824&filename=Tramitacao-PEC+273/2013
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1095824&filename=Tramitacao-PEC+273/2013
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previstas pelo ECA. Os argumentos trazidos por esse grupo foram identificados pela análise 

das discussões ocorridas na CCJC e das sessões deliberativas da Câmara dos Deputados 

durante a apreciação da PEC 171/93
50

. E podem ser divididos em quatro justificativas: 

 

Tabela 4.8: Argumentos contrários à redução da maioridade penal e ao enrijecimento do ECA 

1) A Maioridade Penal é cláusula pétrea. 

Segundo o deputado federal Alessandro Molon (REDE/RJ)
51

, a diminuição da idade penal 

vai contra o art. 227 e 228 da CF na medida em que ambos dispositivos preveem garantias 

individuais que são abarcados pelo art. 60, parágrafo 4
o
, IV, da CF/88. Os direitos e 

garantias fundamentais não estão limitados àqueles arrolados no art. 5° da Constituição. O § 

2° do art. 5° explicita que há outros direitos materialmente fundamentais, que não se 

localizam na CF/88, decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, bem como dos 

tratados internacionais em que o Brasil faz parte. 

2) A solução está na efetivação do ECA. 

A resposta para a redução da criminalidade infanto-juvenil não está na mudança da 

Constituição Federal e no enrijecimento das medidas socioeducativas, mas na efetiva 

implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Como bem explica o prof. 

Miguel Reale Júnior
52

: “A falta de aplicação do Estatuto gera uma reincidência que beira os 

40%”, o que questiona a eficácia do ECA, mas não sustenta a ideia da redução da idade 

penal. 

3) A ineficácia das prisões brasileiras
53

. 

A redução da maioridade penal sugere o aumento da aplicação da pena privativa de 

liberdade. No entanto, a prisão não tem se mostrado como o meio mais eficaz para a 

ressocialização do indivíduo, pois as penitenciárias brasileiras são associadas a locais que 

profissionalizam a atividade criminal. 

Além disso, deve-se seguir os ditames do ECA: o foco deve estar na priorização de medidas 

alternativas, sendo a privação de liberdade uma opção em último caso.As primeiras são mais 
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 A identificação de argumentos desfavoráveis à redução da maioridade penal foi feita apenas na análise da PEC 

171/93 porque as demais propostas não tiveram os seus textos deliberados o suficiente pela CCJC e nem 

mesmo pelo Plenário das Casas. As opiniões e os argumentos dos parlamentares contrários à diminuição da 

idade penal só foi adquirível nos textos, relatórios e votos elaborados durante o deliberação da PEC 171/93 na 

Câmara dos Deputados. 
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 O argumento do deputado Molon pode ser encontrado em seu discurso na CCJC em 30 de março de 2015. 

Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/internet/sitaqweb/textoHTML.asp?etapa=11&nuSessao=0196/15&nuQuarto=0&n

uOrador=0&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=14:30&sgFaseSessao=&Data=30/3/2015&txApelido=CONSTIT

UI%C3%87%C3%83O%20E%20JUSTI%C3%87A%20E%20DE%20CIDADANIA&txFaseSessao=Reuni%C

3%A3o%20Deliberativa%20Extraordin%C3%A1ria&txTipoSessao=&dtHoraQuarto=14:30&txEtapa=>. 
52

 Essa justificativa faz parte do discurso realizado pelo Prof. Miguel Real Júnior em uma das audiências 

públicas realizadas para a deliberação da PEC 171/93 pelos deputados federais da CCJC. Ademais, o 

argumento e o trecho do jurista transcrito, especificamente, pode ser localizado no parecer do relator – 

deputado Luiz Couto – da Proposta, disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1309494&filename=Tramitacao-

PEC+171/1993>. 
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 Argumento trazido pelo deputado federal Luiz Carlos Busato (PTB/RS) em seu discurso na CCJC em 30 de 

março de 2015. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/internet/sitaqweb/textoHTML.asp?etapa=11&nuSessao=0196/15&nuQuarto=0&n

uOrador=0&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=14:30&sgFaseSessao=&Data=30/3/2015&txApelido=CONSTIT

UI%C3%87%C3%83O%20E%20JUSTI%C3%87A%20E%20DE%20CIDADANIA&txFaseSessao=Reuni%C

3%A3o%20Deliberativa%20Extraordin%C3%A1ria&txTipoSessao=&dtHoraQuarto=14:30&txEtapa=>. 

http://www.camara.gov.br/internet/sitaqweb/textoHTML.asp?etapa=11&nuSessao=0196/15&nuQuarto=0&nuOrador=0&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=14:30&sgFaseSessao=&Data=30/3/2015&txApelido=CONSTITUI%C3%87%C3%83O%20E%20JUSTI%C3%87A%20E%20DE%20CIDADANIA&txFaseSessao=Reuni%C3%A3o%20Deliberativa%20Extraordin%C3%A1ria&txTipoSessao=&dtHoraQuarto=14:30&txEtapa
http://www.camara.gov.br/internet/sitaqweb/textoHTML.asp?etapa=11&nuSessao=0196/15&nuQuarto=0&nuOrador=0&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=14:30&sgFaseSessao=&Data=30/3/2015&txApelido=CONSTITUI%C3%87%C3%83O%20E%20JUSTI%C3%87A%20E%20DE%20CIDADANIA&txFaseSessao=Reuni%C3%A3o%20Deliberativa%20Extraordin%C3%A1ria&txTipoSessao=&dtHoraQuarto=14:30&txEtapa
http://www.camara.gov.br/internet/sitaqweb/textoHTML.asp?etapa=11&nuSessao=0196/15&nuQuarto=0&nuOrador=0&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=14:30&sgFaseSessao=&Data=30/3/2015&txApelido=CONSTITUI%C3%87%C3%83O%20E%20JUSTI%C3%87A%20E%20DE%20CIDADANIA&txFaseSessao=Reuni%C3%A3o%20Deliberativa%20Extraordin%C3%A1ria&txTipoSessao=&dtHoraQuarto=14:30&txEtapa
http://www.camara.gov.br/internet/sitaqweb/textoHTML.asp?etapa=11&nuSessao=0196/15&nuQuarto=0&nuOrador=0&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=14:30&sgFaseSessao=&Data=30/3/2015&txApelido=CONSTITUI%C3%87%C3%83O%20E%20JUSTI%C3%87A%20E%20DE%20CIDADANIA&txFaseSessao=Reuni%C3%A3o%20Deliberativa%20Extraordin%C3%A1ria&txTipoSessao=&dtHoraQuarto=14:30&txEtapa
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1309494&filename=Tramitacao-PEC+171/1993
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1309494&filename=Tramitacao-PEC+171/1993
http://www.camara.gov.br/internet/sitaqweb/textoHTML.asp?etapa=11&nuSessao=0196/15&nuQuarto=0&nuOrador=0&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=14:30&sgFaseSessao=&Data=30/3/2015&txApelido=CONSTITUI%C3%87%C3%83O%20E%20JUSTI%C3%87A%20E%20DE%20CIDADANIA&txFaseSessao=Reuni%C3%A3o%20Deliberativa%20Extraordin%C3%A1ria&txTipoSessao=&dtHoraQuarto=14:30&txEtapa
http://www.camara.gov.br/internet/sitaqweb/textoHTML.asp?etapa=11&nuSessao=0196/15&nuQuarto=0&nuOrador=0&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=14:30&sgFaseSessao=&Data=30/3/2015&txApelido=CONSTITUI%C3%87%C3%83O%20E%20JUSTI%C3%87A%20E%20DE%20CIDADANIA&txFaseSessao=Reuni%C3%A3o%20Deliberativa%20Extraordin%C3%A1ria&txTipoSessao=&dtHoraQuarto=14:30&txEtapa
http://www.camara.gov.br/internet/sitaqweb/textoHTML.asp?etapa=11&nuSessao=0196/15&nuQuarto=0&nuOrador=0&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=14:30&sgFaseSessao=&Data=30/3/2015&txApelido=CONSTITUI%C3%87%C3%83O%20E%20JUSTI%C3%87A%20E%20DE%20CIDADANIA&txFaseSessao=Reuni%C3%A3o%20Deliberativa%20Extraordin%C3%A1ria&txTipoSessao=&dtHoraQuarto=14:30&txEtapa
http://www.camara.gov.br/internet/sitaqweb/textoHTML.asp?etapa=11&nuSessao=0196/15&nuQuarto=0&nuOrador=0&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=14:30&sgFaseSessao=&Data=30/3/2015&txApelido=CONSTITUI%C3%87%C3%83O%20E%20JUSTI%C3%87A%20E%20DE%20CIDADANIA&txFaseSessao=Reuni%C3%A3o%20Deliberativa%20Extraordin%C3%A1ria&txTipoSessao=&dtHoraQuarto=14:30&txEtapa
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eficientes no combate à criminalidade juvenil do que o encarceramento de adolescentes. 

4) A criminalidade juvenil está associada aos problemas socioeconômicos
54

. 

As crianças e os adolescentes são vítimas de um sistema socialmente desigual que limita o 

acesso aos seus direitos garantidos pela Constituição Federal – como educação, saúde, lazer. 

E esse contexto influencia os jovens a buscarem soluções e alternativas no mundo do crime. 

Sendo assim, uma solução mais eficaz para o problema da violência seria o 

comprometimento do Estado com políticas públicas que tenham como objetivo a proteção e 

a inclusão social da infância e juventude. 

 
Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016; SENADO FEDERAL, 2016. 
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 Um dos deputados federais que traz esse argumento é o parlamentar Evandro Gussi em seu discurso na CCJC 

em 30 de março de 2015. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/internet/sitaqweb/textoHTML.asp?etapa=11&nuSessao=0196/15&nuQuarto=0&n

uOrador=0&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=14:30&sgFaseSessao=&Data=30/3/2015&txApelido=CONSTIT

UI%C3%87%C3%83O%20E%20JUSTI%C3%87A%20E%20DE%20CIDADANIA&txFaseSessao=Reuni%C

3%A3o%20Deliberativa%20Extraordin%C3%A1ria&txTipoSessao=&dtHoraQuarto=14:30&txEtapa=>. 

http://www.camara.gov.br/internet/sitaqweb/textoHTML.asp?etapa=11&nuSessao=0196/15&nuQuarto=0&nuOrador=0&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=14:30&sgFaseSessao=&Data=30/3/2015&txApelido=CONSTITUI%C3%87%C3%83O%20E%20JUSTI%C3%87A%20E%20DE%20CIDADANIA&txFaseSessao=Reuni%C3%A3o%20Deliberativa%20Extraordin%C3%A1ria&txTipoSessao=&dtHoraQuarto=14:30&txEtapa
http://www.camara.gov.br/internet/sitaqweb/textoHTML.asp?etapa=11&nuSessao=0196/15&nuQuarto=0&nuOrador=0&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=14:30&sgFaseSessao=&Data=30/3/2015&txApelido=CONSTITUI%C3%87%C3%83O%20E%20JUSTI%C3%87A%20E%20DE%20CIDADANIA&txFaseSessao=Reuni%C3%A3o%20Deliberativa%20Extraordin%C3%A1ria&txTipoSessao=&dtHoraQuarto=14:30&txEtapa
http://www.camara.gov.br/internet/sitaqweb/textoHTML.asp?etapa=11&nuSessao=0196/15&nuQuarto=0&nuOrador=0&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=14:30&sgFaseSessao=&Data=30/3/2015&txApelido=CONSTITUI%C3%87%C3%83O%20E%20JUSTI%C3%87A%20E%20DE%20CIDADANIA&txFaseSessao=Reuni%C3%A3o%20Deliberativa%20Extraordin%C3%A1ria&txTipoSessao=&dtHoraQuarto=14:30&txEtapa
http://www.camara.gov.br/internet/sitaqweb/textoHTML.asp?etapa=11&nuSessao=0196/15&nuQuarto=0&nuOrador=0&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=14:30&sgFaseSessao=&Data=30/3/2015&txApelido=CONSTITUI%C3%87%C3%83O%20E%20JUSTI%C3%87A%20E%20DE%20CIDADANIA&txFaseSessao=Reuni%C3%A3o%20Deliberativa%20Extraordin%C3%A1ria&txTipoSessao=&dtHoraQuarto=14:30&txEtapa


51 

 

5 MAPEAMENTO DA MAIORIDADE PENAL NO CONGRESSO: OS MODELOS 

LEGISLATIVOS 

 

Exposto o panorama geral do mapeamento, parte-se para a análise dos modelos de 

PECs e PLs referentes à redução da maioridade penal. Não existem somente PECs e PLs que 

se limitam a propor a diminuição da idade penal para dezesseis anos quando o tema da 

maioridade penal é abordado no Congresso Nacional. Outros modelos, como a redução da 

idade penal para catorze anos ou para dezesseis anos com determinadas condições, sugerem 

que há discordâncias entre os parlamentares acerca de qual o melhor texto a ser aprovado para 

lidar com a questão da maioridade e a criminalidade juvenil. 

Somente no caso das PECs, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados 

existem 37 modelos diferentes de propostas que abordam a questão da maioridade penal, 

totalizando 69 propostas desde a redemocratização
55

 do país até o final de outubro de 2015. 

Os modelos dessas PECs podem ser divididas em seis grupos de modelos diferentes: (I) com 

base etária; (II) a partir da análise psicológica; (III) a depender da infração cometida; (IV) a 

partir da análise médico-psicológica e a depender da infração cometida; (V) a depender da 

perícia/laudo médico e da discricionariedade do juiz; e (VI) outros tipos de modelos variados. 

Em relação aos PLs que abordam a maioridade penal, a variedade é menor e eles 

concentram-se em modificar os dispositivos do ECA. Somando os PLs das duas Casas do 

Legislativo, existem 24 projetos divididos em dezoito modelos. Para a análise dos projetos, 

será adotada um abordagem diferente das PECs. Os modelos serão agrupados em dois grupos 

com base no período da propositura dos respectivos projetos, fazendo com que a enumeração 

dos modelos reflita-se na ordem temporal em que os PLs foram apresentados no Congresso – 

com a exceção do modelo que se repete nos dois grupos por ser um modelo proposto em 

ambos. Ademais, serão apresentados os artigos de leis modificados pelos PLs para se melhor 

identificar quais dispositivos do ECA eles visam alterar – diferentemente dos modelos das 

PECs que abordavam somente o artigo 228 da CF/88. Isso posto, os dois grupos de modelos 

de PLs são: (I) modelos antes do ECA; e (II) modelos depois do ECA – lembrando que o 

estatuto foi promulgado em 1990. 

Para uma visualização melhor, apresentam-se os grupos das PECs e dos PLs nas 

figuras a seguir, expondo um aspecto geral de como as proposituras foram divididas: 
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 A escolha do período da redemocratização (1988) como início da contagem das PECs que abordam a 

maioridade penal deu-se para melhor contextualizar a discussão na medida em que rege, hoje, a CF/88. 



52 

 
Figura 5.1: Divisão das PECs em grupos, segundo características/condições semelhantes entre os 37 modelos de propostas referentes à redução da maioridade penal. 

 
 

PEC 

Grupo I - Por Idade 

Modelos 1 a 7 

Grupo II - Por Análise Psicológica 

Modelos 8 a 10 

Grupo V - Análise Psicológica  + Discricionariedade do Juiz 

Modelos 27 a 31 

Grupo IV - Análise Psicológica + Tipo Infracional 

Modelos 19 a 26 
Grupo III - Por tipo infracional 

Modelos 11 a 18 

Grupo VI - Outros 

Modelos 32 a 37 

Grupo I 

 

O Grupo I envolve os modelos 1 a 7. 

As PECs abrangidas por esses modelos sugerem a 

redução da idade penal para 12, 14, 15, 16 ou 17 anos 

de idade. 

- Primeiro modelo proposto desse grupo: modelo 4, 

proposto pela 1
a
. vez em 1989. 

- Último modelo proposto: modelo 7, proposto em 

2015. 

Grupo III 

O Grupo III abrange os modelos 11 a 18. 

As PECs com o conteúdo desses modelos propõem a 

redução da Maioridade Penal a depender da infração 

cometida pelo menor de idade. Atos infracionais, 

como os equivalentes a crimes hediondos e roubos, 

foram alguns dos previstos nas Propostas  

- Primeiro modelo proposto desse grupo: modelo 15, 

proposto pela 1
a
. vez em 1992. 

- Último modelo proposto: modelo 18, proposto em 

2014. 

Grupo II 

O Grupo II abrange os modelos 8 a 10.  

As PECs propõem a redução da idade penal quando a 

análise psicológica constatar amadurecimento e 

capacidade de discernimento - sobre a ilicitude de 

seus atos - dos adolescentes que têm entre 16 e 18 

anos de idade. 

- Primeiro modelo proposto desse grupo: modelo 9, 

proposto pela 1
a
. vez em 1999 

- Último modelo proposto: modelo 10, proposto em 

2004. 
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Figura 5.2: Divisão dos PLs em grupos, segundo características/condições semelhantes entre os dezoito modelos de projetos. 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

PL 

Grupo I - Modelos Propostos Antes do Estatuto da Criança e do Adolescente 

Modelos 1 a 3 

Grupo II - Modelos Propostos Depois do Estatuto da Criança e do Adolescente 

Modelos 4 a 18 

Grupo IV 

O Grupo IV envolve os modelos 19 a 26. 

Os modelos das PECs desse grupo envolvem as 

condições do grupo II e III: análise psicológica e 

gravidade do ato infracional – como, crimes 

hediondos e aqueles cometidos com grave violência. 

- Primeiro modelo proposto desse grupo: modelo 24, 

proposto pela 1
a
. vez em 1996. 

- Último modelo proposto: modelo 26, proposto em 

2015. 

Grupo VI 

O Grupo VI abrange os modelos 32 a 37. 

Os modelos reunidos nesse grupo não se encaixam 

nos grupos anteriores. Possuem condições específicas 

e diferentes uma das outras. Por exemplo: propõem a 

redução da idade penal em casos de reincidência em 

infrações penais grave, definidos em lei específica. 

- Primeiro modelo proposto desse grupo: modelo 33, 

proposto pela 1
a
. vez em 2001 

- Último modelo proposto: modelo 37, proposto em 

2014. 

Grupo V 

O Grupo V abarca os modelos 27 a 31. 

As PECs desse grupo propõem a redução da idade 

penal quando for constatado amadurecimento ou 

discernimento do adolescente e se o juiz, também, 

assim se convencer decidir. 

- Primeiro modelo proposto desse grupo: modelo 27, 

proposto pela 1
a
. vez em 2001. 

- Último modelo proposto: modelo 28, proposto em 

2011. 

Grupo I 

 

O Grupo I abrange os modelos 1 a 3. 

Os modelos dos Projetos compreendidos nesse grupo foram 

apresentados antes da promulgação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente – em julho de 1990. 

 

Os 8 projetos reunidos nesse grupo visavam, praticamente, 

diminuir a idade penal para 16 anos. 

 

Consequentemente, todos os Projetos de Lei desse grupo foram 

arquivados por contrariarem a Constituição Federal de 1988, em 

seu art. 60, na medida em que não são a técnica legislativa 

cabível para emendar conteúdos constitucionais. 

Grupo II 

 

O Grupo I abrange os modelos 4 a 18. 

Os modelos dos Projetos compreendidos nesse grupo foram 

apresentados após a promulgação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

 

Os 16 projetos reunidos nesse grupo possuem propostas 

variadas. Algumas das mudanças mais comuns propostas entre 

os Projetos são: o aumento do tempo de internação para casos de 

crimes hediondos e de homicídio doloso de 3 para até 10 anos; o 

cumprimento do tempo restante de internação em prisões de 

adultos quando o adolescente completar 18 anos não podendo 

permanecer nas unidades de atendimento; e a tentativa de alterar 

o art. 27 do Código Penal – que abarca a questão da Maioridade 

Penal –, propondo a alteração da inimputabilidade para 16 anos. 

 

Os projetos que visam modificar a idade da Maioridade Penal no 

art. 27 do Código Penal foram arquivados por abordarem matéria 

constitucional.  
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5.1 MODELOS DAS PECs NO CONGRESSO NACIONAL 

 

 

A figura 5.1 apresenta uma visão geral de como as PECs foram divididas e como 

algumas estão associadas umas com as outras tematicamente. Observa-se que elas foram 

reunidas de acordo com a condição que autoriza a redução da idade penal. Por exemplo, no 

grupo I, a condição que possibilita a diminuição da maioridade é a própria idade do 

adolescente; nos modelos do grupo II, permite-se responsabilizar o menor de dezoito anos 

quando este é avaliado como apto a compreender a ilicitude de seus atos após uma análise 

psicológica. No presente subcapítulo, estuda-se o conteúdo de cada um dos grupos e de seus 

respectivos modelos, apresentando-os em tabelas como podem ser visualizadas abaixo: 

 

Tabela 5.1: Grupo de modelos que abrangem a redução da maioridade penal com base etária 

GRUPO I – Redução da Maioridade Penal segundo a idade do adolescente. 

Modelo 1. São penalmente inimputáveis os menores de 12 anos, sujeitos às normas de 

legislação especial
56

. 

Modelo 2. São penalmente inimputáveis os menores de 14 anos, sujeitos às normas de 

legislação especial
57

. 

Modelo 3. São penalmente inimputáveis os menores de 15 anos, sujeitos às normas da 

legislação especial
58

. 

Modelo 4. São penalmente inimputáveis os menores de 16 anos, sujeitos às normas de 

legislação especial
59

. 

Modelo 5. São penalmente inimputáveis os menores de 17 anos, sujeitos às normas de 

legislação especial
60

. 

Modelo 6. A maioridade penal é atingida aos 16 anos, momento a partir do qual a pessoa é 

penalmente imputável e capaz de exercer diretamente todos os atos da vida civil
61

. 

Modelo 7. Dá nova redação ao inciso I, do § 1º e às alíneas de “a” a “d” do inciso VI, do § 

3º, e revoga a alínea “c”, do inciso II, do § 1º todos do art. 14; e altera o art. 228 da 

Constituição Federal para instituir a plena maioridade penal e civil a partir dos dezesseis 

anos de idade
62

. 
Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016; SENADO FEDERAL, 2016. 

                                                         
56

 Modelo apresentado, por exemplo, pelo deputado Silas Brasileiro (PMDB/MG) na PEC 137/03. Disponível 

em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=128630>. 
57

 Modelo apresentado, por exemplo, pelo deputado federal Nelson Marquezelli (PTB/SP) na PEC 242/04. 

Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=155005>. 
58

 Modelo sugerido pelo senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP) na PEC 21/13. Disponível em: 

<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/112420>. 
59

 Modelo apresentado, por exemplo, pelo deputado Pedro Corrêa (PP/PE) na PEC 272/04. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=252692>. 
60

 Modelo sugerido pelo deputado Pompeo de Mattos (PDT/RS) na PEC 260/00. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14623>. 
61

 Modelo sugerido pelo senador Clésio Andrade (PMDB/MG) na PEC 83/11. Disponível em: 

<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/101882>. 
62

 Modelo sugerido pelo deputado Gonzaga Patriota (PSB/PE) na PEC 32/15. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1228863>. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=128630
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=155005
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/112420
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=252692
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14623
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/101882
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1228863
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Esse primeiro grupo abrange os modelos de propostas que propõem a redução da 

idade penal com base, apenas, na idade – diferentemente dos outros grupos que apresentam 

condições específicas para que um indivíduo menor de dezoito anos seja considerado 

imputável. Isto posto, observa-se que os modelos acima sugerem reduções da maioridade 

penal que variam de doze a dezessete anos. Somente neste grupo, existem 37 PECs que se 

baseiam nesses primeiros sete modelos. 

A proposta do modelo 7, que dita que a maioridade penal e a maioridade civil 

(absoluta) devem ser instituídas aos dezesseis anos, foi apresentada duas vezes na Câmara dos 

Deputados, no mesmo ano de 2015, e pelo mesmo deputado federal – Gonzaga Patriota, do 

Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Pernambuco. Na primeira vez, a proposta foi devolvida 

ao parlamentar na medida em que não havia o número mínimo
63

 de assinaturas para que 

legitimasse a PEC para avançar no trâmite legislativo. Além disso, existem 28 PECs iguais 

referentes ao modelo 4, defendendo a redução da idade de responsabilidade penal para 

dezesseis anos. É importante notar que esse é o modelo original que precedeu a PEC que foi 

intensamente discutida, em 2015, na Câmara dos Deputados e aguarda no Senado Federal 

para ser deliberada: a PEC 171/93. Embora tenha, hoje, condições e aspectos diferentes, cabe 

ressalvar essa procedência. Salienta-se que a PEC 171/93 será melhor explorada 

posteriormente. 

É importante notar que os modelos 4, 6 e 7, na prática, possuem o mesmo 

objetivo: diminuir a idade de responsabilidade penal para dezesseis anos. Será possível 

observar ao longo do estudo que muitas das PECs ou muitos dos PLs possuem textos 

diferentes que propõem fins semelhantes, senão iguais. Sendo assim, pode-se afirmar que 

existem 31 propostas que defendem a redução da maioridade penal para dezesseis anos, 

reforçando a insistência legislativa referente a essa modificação constitucional. 

 
Tabela 5.2: Grupo de modelos que defendem a redução da maioridade penal após a análise 

psicológica do adolescente em conflito com a lei. 

GRUPO II – Redução da Maioridade a partir da análise psicológica como condição 

Modelo 8. São penalmente inimputáveis os menores de 16 anos, sujeitos às normas de 

legislação especial. Os menores de 18 anos e maiores de 16 anos são penalmente 

imputáveis quando constatado seu amadurecimento intelectual e emocional, na forma da 

lei
64

. 
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 Condição exigida pelo artigo 60, I, da CF/88, e pelo artigo 201 do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados. 
64

 Modelo sugerido pelo senador José Roberto Arruda (PR/MG) na PEC 20/99. Disponível em: 

<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/837>. 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/837
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Modelo 9. O adolescente entre 16 e 18 anos de idade, mediante exame médico-psicológico 

que ateste sua capacidade de discernimento, será considerado imputável
65

. 

Modelo 10. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, salvo parecer em 

contrário de junta médico-jurídica, na forma da Lei, ratificado pelo juízo competente, no 

caso do infrator ser maior de 16 anos
66

. 
Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016; SENADO FEDERAL, 2016. 

 

Esse segundo grupo, por sua vez, já apresenta uma condição para que menores de 

dezoito anos sejam considerados imputáveis pelo cometimento de um ato infracional: a 

avaliação médico-psicológica. Dentro desse grupo, nota-se que a idade penal pode ser 

reduzida até os dezesseis anos, independentemente do ato infracional cometido, e a depender 

do amadurecimento intelectual e emocional do menor de dezoito anos envolvido. 

O fator comum, aqui, portanto, é a exigência da perícia, da análise médico-

psicológica, para que seja possível reduzir a idade de responsabilização penal. A existência de 

uma condição para imputar penalmente um adolescente sugere um caráter mais exigente das 

propostas desse grupo em relação aos modelos incondicionais do grupo I. Salienta-se, porém, 

que o fator discricionário inerente à análise da capacidade de discernimento do adolescente 

pode prejudicar o fenômeno da inimputabilidade na medida em que facilita a ocorrência de 

decisões arbitrárias e opostas à previsão constitucional. 

 

Tabela 5.3: Grupo de modelos que defendem a redução da maioridade penal a depender da 

infração cometida pelo adolescente. 

GRUPO III – Redução da Maioridade Penal a depender da Infração cometida. 

Modelo 11. Em casos de crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de 

morte, o adolescente, a partir dos 16 anos de idade, poderá ser responsabilizado 

penalmente. Sendo inimputáveis os demais menores de 18 anos de idade
67

. 

Modelo 12. Em casos de crimes de homicídio doloso e roubo seguido de morte, tentados ou 

consumados, são penalmente inimputáveis os menores de 15 anos
68

. 

Modelo 13. Adolescentes entre 13 a 18 anos que tenham praticado crimes definidos como 

hediondos são penalmente imputáveis
69

. 

Modelo 14. Nos crimes contra a vida ou patrimônio cometidos com violência, ou grave 

ameaça à pessoa, são penalmente imputáveis os adolescentes a partir dos 16 anos
70

. 
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 Modelo sugerido pelo senador Odacir Soares (PP/AC) na PEC 07/98. Disponível em: 

<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/18088>. 
66

 Modelo sugerido pelo deputado Almir Moura (PL/RJ) na PEC 302/04. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=260384>. 
67

 Modelo sugerido pelo deputado Benedito Domingos (PP/DF) na PEC 171/93. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14493>. 
68

 Modelo sugerido pelo senador Acir Gurgacz (PDT/PR) na PEC 74/11. Disponível em: 

<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/101484>. 
69

 Modelo sugerido pelo senador Magno Malta (PR/BA) na PEC 90/03. Disponível em: 

<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/64290>. 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/18088
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=260384
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14493
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/101484
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/64290


57 

 

Modelo 15. São imputáveis, em relação aos crimes de homicídio, roubo, extorsão, extorsão 

mediante sequestro, sequestro ou cárcere privado, estupro, atentado violento ao pudor, rapto 

violento ou mediante fraude, redução a condição análoga à de escravo e lesão corporal, os 

adolescentes a partir de 16 anos que praticarem tais delitos
71

. 

Modelo 16. Os menores de dezoito anos e maiores de dezesseis anos responderão pela 

prática: de crimes cometidos com violência ou grave ameaça; de crimes hediondos; de 

crimes contra a vida. A pena será cumprida inicialmente em centros de ressocialização para 

cumprimento de medidas socioeducativas até o agente completar vinte um anos de idade, ao 

passo que será transferido para uma unidade prisional, onde deverá cumprir o restante da 

pena
72

. 

Modelo 17. São penalmente inimputáveis os menores de doze anos, sujeitos às normas da 

legislação especial. Os maiores de doze anos e menores de dezoito anos somente serão 

penalmente imputáveis pela prática de crime considerado hediondo na forma da lei
73

. 

Modelo 18. Art. 228: São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às 

normas da legislação especial. Parágrafo único. Não se aplica a inimputabilidade penal aos 

menores de dezoito anos que cometam crimes hediondos
74

. 
Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016; SENADO FEDERAL, 2016. 

 

 

O grupo III abrange os modelos que propõem a redução da idade penal dos 

adolescentes quando estes cometem atos infracionais específicos. As propostas variam, 

existindo modelos que estabelecem idades limites para se poder responsabilizar um menor de 

idade – como dezesseis ou doze anos – ou que não estabelecem nenhum limite etário para a 

imputabilidade – como é o caso do modelo 18, que prevê a responsabilização de, até mesmo, 

infantes. Além disso, cabe observar que os atos infracionais que formam a condição acima 

para a redução da idade penal são equivalentes a crimes hediondos e a crimes graves. Pode-se 

sugerir que a imputação decorrente da gravidade do ato infracional praticado implica na 

diminuição da maioridade penal de forma mais objetiva, pois basta relacionar o tipo penal à 

infração cometida pelo adolescente. 

Ressalta-se que esse terceiro grupo abrange a PEC 171/93 – modelo 11. Para esta 

proposta, que se encontra, atualmente, no Senado Federal para ser deliberada, apenas os 

adolescentes maiores de dezesseis anos podem ser considerados imputáveis e somente em 

                                                                                                                                                                                
70

 Modelo sugerido pelo senador Romero Jucá (PMDB/PE) na PEC 18/99. Disponível em: 

<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/832>. 
71

 Modelo sugerido pelo deputado Valdemar Costa Neto (PL/SP) na PEC 95/92. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=169403>. 
72

 Modelo sugerido pela deputada Keiko Ota (PSB/SP) na PEC 228/12. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=563020>. 
73

 Modelo sugerido pelo deputado Jorginho Mello (PR/SC) na PEC 302/13. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=589621>. 
74

 Modelo sugerido pelo deputado Akira Otsubo (PMDB/MS) na PEC 382/14. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=606419>. 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/832
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=169403
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=563020
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=589621
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=606419
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casos de crime hediondo, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte, sendo os 

demais submetidos ao ECA. 

 

Tabela 5.4: Grupo de modelos que defendem a redução da maioridade penal a depender da 

infração cometida e após a análise psicológica do adolescente em conflito com a lei. 

GRUPO IV – Redução da Maioridade Penal a depender da infração cometida e da 

análise psicológica como condições. 

Modelo 19. Adolescentes que apresentem idade psicológica igual ou superior a 16 anos, 

capazes de entender o caráter ilícito do fato, nos casos de crimes hediondos ou lesão 

corporal grave, são imputáveis
75

. 

Modelo 20. Confirmada a capacidade de entender o caráter ilícito de seu ato, o adolescente 

entre 16 a 18 anos responderá pela prática de crime hediondo ou contra a vida, sendo 

necessário laudo psicológico que comprove tal condição
76

. 

Modelo 21. Em caso de prática de crimes previstos no art. 5º, XLIII
77

, sendo realizada 

avaliação de imputabilidade por junta de psiquiatras forenses, o adolescente menor de 18 

anos pode ser considerado imputável
78

. 

Modelo 22. O menor de dezoito anos é penalmente inimputável e estará sujeito às normas 

da legislação especial, ressalvado o seguinte: 

I – nos crimes dolosos contra a vida, o adolescente, entre dezesseis e dezoito anos, será 

avaliado por uma equipe multiprofissional constituída pela autoridade judiciária e 

emancipado para efeitos penais, se ficar constatado, mediante laudo emitido pela equipe 

designada pelo juiz, que, ao tempo da ação, ele tinha consciência do caráter ilícito do fato e 

condições de determinar-se de acordo com esse entendimento
79

. 

Modelo 23. O menor de dezoito anos é penalmente inimputável, e estará sujeito às normas 

da legislação especial, estabelecida a seguinte ressalva: 

I – nos crimes hediondos ou a estes equiparados, o adolescente, entre dezesseis e dezoito 

anos, poderá ser emancipado para responder criminalmente de acordo com a legislação 

penal, após avaliação por equipe multidisciplinar, integrada pelo Ministério Público e 

designada pelo Órgão judiciário; que avaliará sua maturidade emocional, mental e 

intelectual e determinará a sua consciência, ao tempo da ação, do caráter ilícito do ato 

praticado e as condições de determinar-se de acordo com esse entendimento. 

II – sendo responsabilizado criminalmente, o adolescente que cometer delito permanecerá 

até completar 18 anos em instituição adequada à sua condição, seguindo após o 

cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum
80

. 

Modelo 24. São penalmente imputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da 

legislação especial, excetuados os de idade acima de 16 anos no caso de delitos contra a 
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 Modelo sugerido pelo senador Papaleo Paes (PP/PA) na PEC 09/04. Disponível em: 

<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/66679>. 
76

 Modelo sugerido pelo senador Iris Rezende (PMDB/GO) na PEC 26/02. Disponível em: 

<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/50391>. 
77

 O artigo 5º, XLIII, da CF/88 prevê: os crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, como a prática 

da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, 

por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. 
78

 Modelo sugerido pelo deputado Amauri Gasques (PL/SP) na PEC 327/04. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=267907>. 
79

 Modelo sugerido pelo deputado Onyx Lorenzoni (DEM/RS) na PEC 85/07. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=354552>. 
80

 Modelo sugerido pelo deputado Onyx Lorenzoni (DEM/RS) na PEC 273/13. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=579333>. 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/66679
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/50391
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=267907
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=354552
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=579333
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pessoa e o patrimônio e dos definidos em lei como crimes hediondos, observado o que 

determina o inciso XLVIII do art. 5o. (que prevê o cumprimento da pena em 

estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do 

apenado)
81

. 

Modelo 25. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, salvo aqueles que 

cometerem modalidade de ilícito penal com violência ou grave ameaça à integridade da 

pessoa, de idade superior a 14 anos, devendo ser julgados equiparados aos maiores de 

dezoito anos completos, como maior imputável, na forma da Lei, desde que ratificado pelo 

juízo competente e após análise de junta médica e psicológica que ateste a plena 

consciência das consequências do ilícito praticado
82

. 

Modelo 26. Crianças e adolescentes serão responsabilizados pelas infrações de natureza 

hedionda na medida de sua capacidade de entendimento e de autodeterminação a ser 

averiguada no caso concreto
83

. 
Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016; SENADO FEDERAL, 2016. 

 

Esse quarto grupo, de forma geral, reúne as condições dos grupos II e III. Sendo 

assim, é necessário que o adolescente tenha praticado infrações específicas e tenha a 

consciência do caráter ilícito dos atos cometidos – algo que será determinado por laudos 

médico-psicológicos – para que possa ser responsabilizado na esfera penal como um adulto. A 

junção dessas duas condições restringe as possibilidades de se reduzir a maioridade penal. 

Observa-se que as propostas acima recomendam reduções da idade penal para dezesseis anos, 

catorze anos e, até mesmo, chegando a não indicar a idade mínima de redução, podendo a 

imputabilidade alcançar as crianças. 

Nota-se que os tipos infracionais abrangidos, em geral, são os crimes hediondos, 

crimes contra a vida – com destaque ao homicídio doloso –, e crimes que envolvam violência 

e grave ameaça. Apenas o modelo 24 destoa ao inserir, também, em seu texto a possibilidade 

de reduzir a idade penal em casos de crimes patrimoniais, bem como o modelo 21, que 

abrange os crimes previstos no artigo 5
o
, XLIII, da CF/88. Portanto, é possível sugerir que as 

PECs são, geralmente, uniformes quanto a quais tipos penais poderão ser aplicados à redução 

da idade penal. A gravidade do ato infracional evidencia ser um denominador comum. 
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 Modelo sugerido pelo deputado Pedrinho Abrão (PTB/GO) na PEC 386/96. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14747>. 
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 Modelo sugerido pelo deputado Paulo Roberto Pereira (PTB/RS) na PEC 399/09. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=447034>. 
83

 Modelo sugerido pelo senador Magno Malta (PR/BA) na PEC 15/15. Disponível em: 

<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/119837>. 

http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14747
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Tabela 5.5: Grupo de modelos que defendem a redução da maioridade penal a depender da 

perícia/laudo médico e da discricionariedade do juiz competente. 

GRUPO V – Redução da Maioridade Penal a depender da Perícia/Laudo médico e da 

Discricionariedade do Juiz como condições. 

Modelo 27. Determina que sejam penalmente imputáveis os adolescentes. 

A imputabilidade penal será determinada por decisão judicial, proferida em cada caso com 

fundamento nos fatores psicossociais e culturais do agente, e nas circunstâncias em que foi 

praticada a infração penal. Não importando a idade do adolescente e sendo somente 

inimputáveis as crianças
84

. 

Modelo 28. Propõe que sejam penalmente imputáveis os maiores de 16 (dezesseis) anos de 

idade. E a imputabilidade penal do maior de 16 (dezesseis) anos será determinada por 

intermédio de perícia e decisão judicial, proferida em cada caso com fundamento nos fatores 

psicossociais e culturais do agente
85

. 

Modelo 29. O menor de dezoito anos acusado da prática de delito penal será submetido a 

prévia avaliação psicológica, podendo o juiz concluir pela sua imputabilidade, se julgar que 

o seu grau de maturidade justifica a aplicação da pena. Ultimando o Juiz pela 

inimputabilidade do menor de dezoito anos, estará este sujeito às normas da legislação 

especial
86

. 

Modelo 30. O juiz decide se o adolescente é inimputável com base no laudo médico-

psicológico e no parecer do Ministério Público sobre o caráter delituoso do fato
87

. 

Modelo 31. Será considerado imputável o menor de dezoito anos que praticar crime doloso 

contra a vida, ou inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, ou imprescritível. 

Comprovada a incapacidade do menor de dezoito anos de entender o caráter ilícito do fato ou 

de determinar-se de acordo com esse entendimento, poderá o juiz considerá-lo inimputável
88

. 
Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016; SENADO FEDERAL, 2016. 

 

Esse penúltimo grupo reúne propostas que validam a análise médico-psicológica e 

a discricionariedade do Poder Judiciário como condições suficientes para determinar a 

imputabilidade do adolescente ou, até mesmo, em alguns casos, da criança envolvida em um 

ato infracional. 

Destacando os modelos 27 e 28 que, também, levam em consideração os fatores 

culturais do menor de dezoito anos e circunstanciais da infração praticada, observa-se que são 

elementos interessantes a se considerar na ponderação dos juízes – das Varas da Infância – 

frente à análise do ato infracional cometido por um adolescente. A possibilidade de 
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 Existem duas propostas que seguem este modelo. As duas foram propostas pelo deputado Fernando do 

Fabinho (DEM/BA) na PEC 79/07 (devolvida ao autor) e na PEC 125/07 (arquivada). Esta última está 

disponível em: <http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=359942>. 
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 Modelo sugerido pelo deputado André Moura (PSC/SE) na PEC 57/11. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=512527>. 
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 Modelo sugerido pelo deputado Medeiros (PL/SP) na PEC 489/05. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=309257>. 
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 Modelo sugerido pelo deputado Alfredo Kaefer (PSDB/PR) na PEC 73/07. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=353719>. 
88

 Modelo sugerido pelo deputado Rodrigo de Castro (PSDB/MG) na PEC 87/07. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=354956>. 
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sopesarem-se características pessoais e externas ao autor da infração sugere uma aproximação 

ao modelo de atendimento individual – idealizado pelo ECA
89

 – reservado ao adolescente em 

conflito com a lei. É uma perspectiva que, talvez, seja considerada positiva para aqueles que 

resistem à redução da maioridade penal. 

Sobre a questão da discricionariedade do juiz e da perícia médico-psicológica, 

estas são elementos que, também, contribuem para um atendimento individualizado do 

adolescente, mas que, provavelmente, exigirão constantes mecanismos de controle interno e 

externo para que se evitem situações prejudiciais ou vantajosas de forma deliberada em 

relação ao menor de idade. A participação do Ministério Público, como visto no modelo 30, é 

um exemplo dessa fiscalização, na medida em que é necessário o parecer adicional do 

Ministério Público para declarar a imputabilidade de um menor de dezoito anos. 

 

 
Tabela 5.6: Grupo de modelos que condicionam a redução da maioridade penal a variáveis que 

divergem daqueles apresentados nos grupos anteriores. 

GRUPO VI – Outros 

Modelo 32. Cabe ao Ministério Público promover, privativamente, a ação penal pública e o 

incidente de desconsideração de inimputabilidade penal de menores de 18 anos e maiores de 

16 anos. Lei complementar estabelecerá os casos em que o Ministério Público poderá propor, 

nos procedimentos para a apuração de ato infracional praticado por menor de 18 anos e 

maior de 16 anos, incidente de desconsideração da sua inimputabilidade, observando-se 

outras condições
90

. 

Modelo 33. São penalmente inimputáveis os menores de 16 anos, sujeitos às normas de 

legislação especial. Os menores de 18 anos e maiores de 16 anos são penalmente imputáveis 

na hipótese de reiteração ou reincidência em ato infracional e quando constatado seu 

amadurecimento intelectual e emocional, na forma da lei
91

. 

Modelo 34. Adiciona ao art. 228 o parágrafo único: A lei disporá sobre casos excepcionais 

de imputabilidade para menores de 18 anos e maiores de 16 anos
92

. 

Modelo 35. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, exceto em casos de 

reincidência em infrações penais grave, definidos em lei específica
93

. 

Modelo 36. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da 

legislação especial. Ao completar dezoito anos, infrator terá decretada a extinção da medida 

socioeducativa a que foi submetido, mas, nos termos da legislação penal, continuará a 

                                                         
89

 Como pode ser visto no artigo 94, XX, e no artigo 101, parágrafos 4º, 5º, e 6º, todos do ECA. 
90

 Modelo sugerido pelo senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP) na PEC 33/12. Disponível em: 

<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/106330>. 
91

 Modelo sugerido pelo senador José Roberto Arruda (PR/DF) na PEC 03/01. Disponível em: 

<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/46732>. 
92

 Modelo sugerido pelo deputado André Luiz (PMDB/RJ) na PEC 64/03. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=116616>. 
93

 Modelo sugerido pelo deputado José Roberto Arruda (PFL/DF) na PEC 309/04. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao;jsessionid=176095C477146472559567E8EF9

9444A.node1?idProposicao=262164&ord=0>. 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/106330
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/46732
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=116616
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao;jsessionid=176095C477146472559567E8EF99444A.node1?idProposicao=262164&ord=0
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao;jsessionid=176095C477146472559567E8EF99444A.node1?idProposicao=262164&ord=0
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responder pelo crime cometido, cuja pena será cumprida em unidade prisional construída 

exclusivamente para abrigar internos oriundos de estabelecimento educacional
94

. 

Modelo 37. Propõe adicionar ao art. 228 o parágrafo único com o seguinte texto: lei 

complementar estabelecerá os casos em que após iniciativa do Ministério Público, o Juiz 

poderá acolher, nos procedimentos de apuração de ato infracional cometido por menor de 18 

anos, incidente de relativização da sua inimputabilidade
95

. 
Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016; SENADO FEDERAL, 2016. 

 

O grupo VI abrange as demais propostas que não possuem semelhanças 

suficientes para que sejam alocadas aos demais cinco grupos anteriores. 

Os modelos 32 e 37 têm como fator comum a necessidade de lei complementar 

que determinará quais atos infracionais relativizarão a inimputabilidade do adolescente e da 

criança. A diferença essencial entre as duas propostas é quem determina a desconsideração da 

inimputabilidade do menor de idade. O modelo 32 dá essa prerrogativa ao Ministério Público 

e o modelo 37 defende que isso seja definido pelo Poder Judiciário. 

Os modelos 33 e 35, por sua vez, preveem a possibilidade de responsabilização 

penal do adolescente em caso de reincidência do ato infracional. Eles divergem na questão do 

amadurecimento do indivíduo, no limite etário e no tipo de infração reiterada. O primeiro 

determina que apenas em casos que envolvam adolescentes entre dezesseis e dezoito anos 

incompletos é que será possível reduzir a idade penal, independentemente da gravidade do ato 

infracional reincidente, e após a constatação da maturidade emocional e intelectual do 

adolescente. O modelo 35, por outro lado, afirma que a inimputabilidade é desconsiderada 

diante da reincidência de infrações graves, não importando a idade da criança ou do 

adolescente em questão. 

Por fim, os modelos 34 e 36 são as propostas que mais destoam dos demais. O 

primeiro determina que deve ser delegada a uma nova lei a previsão das situações 

excepcionais que incorrerão na desconsideração da inimputabilidade penal. Enquanto o 

modelo 36 reafirma a maioridade penal aos dezoito anos, mas defende que os adolescentes 

que atingirem a maioridade durante o cumprimento da medida privativa de liberdade deverão 

terminá-lo em unidades prisionais exclusivas para internos advindos de estabelecimentos 

educacionais. 

 

Apresentados todos os modelos de PECs, pretende-se ressaltar alguns pontos.  

                                                         
94

 Modelo sugerido pelo deputado Carlos Souza (PSD/AM) na PEC 332/13. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=597859>. 
95

 Modelo sugerido pelo deputado Moreira Mendes (PSD/RO) na PEC 438/14. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=808895>. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=597859
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=808895
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Primeiramente, destaca-se os modelos 1, 2, 4, 7 e 27. Estes são os que possuem 

mais de uma PEC com os seus respectivos textos. Existem, no total, 28 propostas do modelo 

4, duas do modelo 1, duas do modelo 2, duas do modelo 7 e três do modelo 27. 

Ademais, dispõe-se de outra tabela que detalha quais partidos políticos (e em 

quais anos) foram representados pelos elaboradores de cada modelo de PEC apresentado no 

Congresso Nacional. Destaca-se que o modelo 4 foi separado em uma tabela à parte devido à 

quantidade de propostas que possuem o seu conteúdo. 

 
Tabela 5.7: Distribuição das PECs de acordo com o modelo, a quantidade de PECs do modelo 

correspondente, ano da propositura da PEC, o partido político/UF representado pelo 

formulador da proposta e a Casa Legislativa que formulou a PEC. 

Modelo Quantia Ano Partido/UF Senado/Câmara Dep. 

Mod. 1 2 2003, 2004 PMDB/MG (2) Câmara Dep. 

Mod. 2 2 1999, 2004 PPB, PTB/SP (2) Câmara Dep. 

Mod. 3 1 2013 PSDB/PR Senado 

Mod. 4* 28 * * Senado e Câmara Dep. 

Mod. 5 1 2000 PDT/RS Câmara Dep. 

Mod. 6 1 2011 PMDB/MG Senado 

Mod. 7 2 2015(2) PSB/PE (2) Câmara Dep. 

Mod.8 1 1999 PR/MG Senado 

Mod. 9 1 1998 PP/RO Câmara Dep. 

Mod. 10 1 2004 PL/RJ Câmara Dep. 

Mod. 11 1 1993 PP/DF Câmara Dep. 

Mod. 12 1 2011 PDT/PR Senado 

Mod. 13 1 2003 PR/BA Senado 

Mod. 14 1 1999 PMDB/PE Senado 

Mod. 15 1 1992 PL/SP Câmara Dep. 

Mod. 16 1 2012 PSB/SP Câmara Dep. 

Mod. 17 1 2013 PR/SC Câmara Dep. 

Mod. 18 1 2014 PMDB/MS Câmara Dep. 

Mod.19 1 2004 PP/PA Senado 

Mod. 20 1 2002 PMDB/GO Senado 

Mod. 21 1 2004 PL/SP Câmara Dep. 

Mod. 22 1 2007 DEM/RS Câmara Dep. 

Mod. 23 1 2013 DEM/RS Câmara Dep. 

Mod. 24 1 1996 PTB/GO Câmara Dep. 

Mod. 25 1 2009 PTB/RS Câmara Dep. 

Mod. 26 1 2015 PR/BA Senado 

Mod. 27 3 2001, 2007 (2) PMDB/DF, DEM/BA (2) Câmara Dep. 

Mod. 28 1 2011 PSC/SE Câmara Dep. 

Mod. 29 1 2005 PL/SP Câmara Dep. 
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Mod. 30 1 2007 PSDB/PR Câmara Dep. 

Mod. 31 1 2007 PSDB/MG Câmara Dep. 

Mod. 32 1 2012 PSD/RO Senado 

Mod. 33 1 2001 PR/MG Senado 

Mod. 34 1 2003 PMDB/RJ Câmara Dep. 

Mod. 35 1 2004 PFL/DF Câmara Dep. 

Mod. 36 1 2013 PSD/AM Câmara Dep. 

Mod. 37 1 2014 PSDB/SP Câmara Dep. 

Total 69    
Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016; SENADO FEDERAL, 2016. 

 
Tabela 5.8: Distribuição das PECs do modelo 4

96
de acordo com 

a Quantidade de PECs que fazem parte do modelo 

correspondente, o ano da propositura da PEC, o partido 

político representado pelo formulador da proposta e o Estado 

Federativo à qual pertence o parlamentar que elaborou a PEC. 

Modelo 4* 

Quantia Ano Partido Estado 

1 1989 PDS RS 

1 1989 PFL MS 

1 1989 PMDB ES 

1 1989 PMDB RS 

1 1992 PTB SP 

1 1993 PTB MA 

1 1995 PPR RS 

1 1995 PFL MG 

1 1996 PPB RJ 

1 1996 PMDB GO 

1 1996 PDT TO 

1 1996 PMDB PE 

1 1996 PMDB PB 

1 1997 PSDB ES 

1 1998 PSDB RJ 

1 1999 PTB SP 

1 1999 PMDB SP 

1 1999 PMDB MS 

1 1999 PFL MG 

1 1999 PFL DF 

1 2001 PMDB SP 

1 2002 PPB MG 

1 2003 PMDB PA 

1 2003 PMDB PA 

1 2004 PP PE 

                                                         
96

 Para o modelo 4, foi separada uma tabela própria para mostrar a distribuição das PECs que o modelo abrange 

devido ao volume de propostas – 28 PECs – que possuem textos iguais referentes ao modelo 4. 
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1 2007 PFL RJ 

1 2012 PSD SC 

1 2013 PP GO 

Total  28       
Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016; SENADO FEDERAL, 2016. 

 

Observando-se a distribuição dos modelos nas duas tabelas anteriores, é possível 

realizar algumas interpretações acerca de tais dados. Primeiramente, as propostas possuem 

representação nacional na medida em que existem PECs elaboradas por senadores e 

deputados federais das cinco regiões do país, havendo 27 PECs elaboradas por parlamentares 

da região Sudeste, 12 da região Sul, 7 da região Norte, 12 da região Nordeste e 11 da região 

Centro-Oeste. Existe uma concentração significativa de propostas na região Sudeste, sendo 

que as 29 PECs são distribuídas em: onze do estado de São Paulo, nove de Minas Gerais, 

cinco do estado do Rio de Janeiro, e duas de Espírito Santo. 

Em termos temporais, é possível notar que o modelo 4 é o mais antigo, sendo o 

primeiro elaborado em 1989, e os modelos 7 e 8 os mais atuais, formulados em 2015. 

Observa-se, ainda, que não existe uma associação lógica entre os modelos e os anos em que 

foram elaborados. Por exemplo, o modelo 4 foi proposto 28 vezes em um espaço temporal de 

25 anos. Ele foi, praticamente, proposto todo ano. Pode-se arriscar dizer que os grupos mais 

atual sejam o V e o VI somente pelo fato de terem propostas elaboradas nos anos 2000 – 

enquanto os demais grupos possuem PECs da década de 1990 – e por terem conteúdos que 

abrangem a participação de várias instituições, como o Ministério Público, o Poder Judiciário 

e as equipes multiprofissionais, indo além da condição do tipo penal e do laudo médico-

psicológico para determinar a imputabilidade do adolescente em questão. É um parâmetro que 

permite interpretar que a questão da criminalidade juvenil está começando a ser contemplada 

como um problema social que exige uma abordagem interinstitucional. 

Em termos políticos partidários, identifica-se que a maioria dos partidos que 

elaboraram as PECs relativas à maioridade penal representam, hoje, os partidos da oposição
97

, 

lembrando que devido à dimensão do PMDB torna-se mais complexo realizar uma 

interpretação mais concreta a respeito desse quesito. O que importa salientar, aqui, no entanto, 

é que não há propostas formuladas pelo PT, pelo PCdoB e pelo PSOL, que representam, hoje, 

a base aliada do Governo Federal. 

                                                         
97

 De acordo com o Palácio do Planalto, os partidos que foram a base aliada do governo federal são: PCdoB, 

PDT, PP, PROS, PSDC, PSD e parte do PMDB. Esta informação pode ser abstraída do manifesto elaborado 

em 15 de setembro de 2015 por tais partidos em favor do mandato da presidente Dilma Roussef diante de 

ameaças de impeachment. A informação está disponível em: <http://blog.planalto.gov.br/assunto/base-aliada/>. 

http://blog.planalto.gov.br/assunto/base-aliada/
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5.2 MODELOS DOS PROJETOS DE LEI NO CONGRESSO NACIONAL 

 

A figura 5.2 apresenta uma visão geral de como os PLs foram divididos. Observa-

se que os PLs foram reunidos de acordo com o aspecto temporal: o grupo I abrange todos os 

projetos apresentados antes da promulgação do ECA – e, portanto, depois da 

redemocratização do país em 1988 com a CF/88 - e o grupo II envolve todos os modelos de 

PLs que foram apresentados pelo Poder Legislativo após o ECA. 

Neste subcapítulo, estuda-se o conteúdo dos dois grupos e dos modelos que os 

compõem, apresentando-os em tabelas como foi feito no caso das PECs. 

 

Tabela 5.9: Grupo de modelos de PL elaborados após a promulgação da CF/88. 

(I) Modelos anteriores ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Modelo 1. Os menores de 16 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas 

estabelecidas na legislação especial
98

. 

Dispositivos modificados: Art. 27, CP. (pós lei 7209/84) 

Modelo 2. A responsabilidade civil e penal é plena para os maiores de 16 anos de idade
99

. 

Dispositivo modificado: art. 27, CP. 

Modelo 3. Os menores de 16 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas 

estabelecidas na legislação especial. 

Altera também o art. 6 (lei 3071/1916): São incapazes, relativamente a certos atos ou 

maneiras de exercê-los, os pródigos e os silvícolas
100

. 

Dispositivo modificado: Art. 27, CP e art. 6 da lei 3071/1916. 
Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016; SENADO FEDERAL, 2016. 

 

No período anterior à promulgação do ECA, foram formulados no Congresso 

Nacional oito PLs referentes à inimputabilidade do adolescente em conflito com a lei. 

Apresentaram-se, na Câmara dos Deputados, projetos relativos ao modelo 1
101

 quatro vezes, 

propondo a modificação do artigo 27 do Código Penal para que seja possível responsabilizar o 

adolescente de dezesseis anos pela infração cometida. Este dispositivo reforça a maioridade 

penal aos 18 anos estabelecida no texto constitucional, em seu artigo 228, o que evidencia o 

caráter conflitante desses PLs em relação à CF/88. 

                                                         
98

 Modelo foi sugerido após essa reforma pelo deputado Amaral Netto (PDS/RJ) na PL 1.701/89. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=195202>. 
99

 Modelo sugerido pelo deputado Jose Santana de Vasconcellos (PFL/MG) na PL 2.284/89. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=201837>. 
100

 Existem dois projetos com esse modelo. Um deles foi elaborado pelo deputado Jose Camargo (PFL/SP) – PL 

784/88. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=203309>. 
101

 O modelo 1 foi apresentado uma vez, também, no Senado Federal. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=195202
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=201837
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=203309
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Os demais projetos elaborados neste grupo também abordam a possibilidade de 

imputar o indivíduo de dezesseis anos, mas vão além, na medida em que tentam estabelecer a 

maioridade civil e penal aos dezesseis anos e tentam excluir os pródigos e os silvícolas da 

responsabilidade penal em determinadas situações. 

Os PLs abrangidos neste bloco foram todos arquivados pelos artigos 54 e 105 do 

RICD na medida em que contrariavam a CF/88 em seu artigo 228 ou por não terem sido 

abordados ou deliberados pelos parlamentares antes do final da legislatura
102

. 

 

 
Tabela 5.10: Grupo de modelos de PLs elaborados após a promulgação do ECA.  

(II) Modelos posteriores ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Modelo 1. Os menores de 16 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas 

estabelecidas na legislação especial
103

. 

Dispositivo modificado: art. 27, CP. 

Modelo 4. Altera o art. 27, do Código Penal, determinando que sejam inimputáveis os 

menores de 16 anos, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Propõe, 

também, a modificação do art. 6
o
, do Código Civil, defendendo que sejam considerados 

incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer: os pródigos e os silvícolas. 

Por fim, altera o art. 70, do Código Nacional de Trânsito, propondo a antecipação, para 16 

anos de idade, da possibilidade de se tirar carteira de habilitação para a condução de veículos 

automotivos
104

. 

Dispositivos modificados: Art. 27, CP; Art. 6, CC; Art. 70, CNT. 

Modelo 5. Altera o art. 9, Código Civil, e art. 27, do Código Penal, propondo que a 

maioridade civil e penal sejam alcançados aos 16 anos completos
105

. 

Dispositivos modificados: art. 27, CP; art. 9, CC 

 

Modelo 6. Altera o art. 27, incluindo o parágrafo único, com o seguinte texto: “Não se inclui 

no caput os menores de 18 anos que ajam e ou participem conscientemente dos crimes de 

lesão corporal grave ou aqueles tipificados na Lei 8.072 de 1990.”
106

. 

Dispositivo modificado: art. 27, CP. 

Modelo 7. Torna o art. 121, do ECA, que abrange a medida de internação, mais severo na 

medida em que não permite a realização de atividades externas, salvo expressa determinação 

                                                         
102

 Lembrando que, também, não foi proposto desarquivamento desses projetos para que fossem reapreciados na 

legislatura seguinte como permite o artigo 105, parágrafo único, do RICD. 
103

 Modelo sugerido pela primeira vez, após a divulgação do ECA, pelo deputado Enio Bacci (PDT/RS) na PL 

498/11. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=493013>. Esse projeto foi 

devolvido para o autor, por contrariar o disposto no artigo 228 da CF/88 c/c artigo 137, § 1º, incisos I e II, 

alínea "b", do RICD. 
104

 Modelo sugerido pelo deputado Darcy Deitos (PSDB/PR) na PL 5.771/90. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=228874>. 
105

 Salienta-se que o modelo 11 apresenta-se como diferente do modelo 6, pois apesar de proporem, basicamente, 

a mesma alteração – maioridade civil e penal aos dezesseis anos –, o primeiro altera dispositivos do Código 

Civil e do Código Penal enquanto o modelo 6 propõe criação de uma nova legislação que sugira esse tipo de 

modificação. 
106

 Modelo sugerido pelo deputado Carlos Alberto Leréia (PSDB/GO) na PL 189/07. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=340978>. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=493013
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=228874
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=340978
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judicial em contrário; e determina que a internação seja aplicada conforme tipificação do 

crime estabelecido no Código Penal. Ademais, acrescenta ao Artigo 121 que o adolescente 

cumprirá medida socioeducativa até completar 18 anos, e após atingir a maioridade penal, 

este passará a cumprir sua pena privativa de liberdade no sistema prisional
107

. 

Dispositivo modificado: art. 121, ECA. 

Modelo 8. Determina que seja penalmente imputáveis quaisquer menores, crianças e 

adolescentes, quando a sua ação se caracterizar em ato infracional, sujeito às medidas 

socioeducativas previstas no ECA
108

. 

Dispositivos modificados: Art. 101, 104/106, do ECA. 

Modelo 9. Prevê a possibilidade de aplicar medidas socioeducativas – não privativas de 

liberdade – sobre aqueles maiores de 18 anos de idade. E determina que, após o adolescente 

ter atingido 18 anos, este deverá cumprir o restante de sua pena em estabelecimento 

prisional. Ademais, defende-se a possibilidade de internar o adolescente por um prazo 

determinado pelo Juiz antes da sentença ser proferida
109

. 

Dispositivos modificados: Art. 2, 108 e 121 do ECA. 

Modelo 10. Projeto de Lei traz alterações a diversos dispositivos do ECA. Destaca-se 

alguns: (I) prevê a aplicação excepcional do Estatuto às pessoas entre 18 (dezoito) e 24 

(vinte e quatro) anos, como deverá ser detalhada em uma nova lei; (II) propõe a 

possibilidade de internar, antes da sentença, pelo prazo de trinta dias (prorrogável) somente 

para garantir a ordem pública; (III) propõe o aumento do tempo máximo de internação para 6 

anos, sendo a liberação compulsória aos vinte e quatro de idade; (IV) defende que, ao 

completar dezoito anos, o jovem será internado em estabelecimento educacional com maior 

contenção (Regime Especial de Atendimento), em uma ala especial, que poderá ser 

localizada dentro dos Centros de Internação, não sendo permitido o contato dos internos 

dessa ala com os demais internos do Centro
110

. 

Dispositivos modificados: art. 2º, 108, 121 e 122, ECA. 

Modelo 11. Apresenta inúmeras mudanças sobre o ECA, mas cabe destacar duas: (I) a 

criação do conceito de "violência extrema" que define os atos infracionais praticados com 

emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou praticados 

em atividade típica de grupo de extermínio, ou cometidos mediante paga ou promessa de 

recompensa, ou por motivo torpe, e entre outras circunstâncias; e (II) a possibilidade de se 

aplicar a internação por, no máximo, 9 anos a depender da idade do adolescente no momento 

do cometimento do ato infracional
111

. 

Dispositivos modificados: art. 101, 104/106, todos do ECA; e outros. 

Modelo 12. O Projeto de Lei prevê as seguintes mudanças: (I) do art. 62, III, do CP: 

especificou o crime de aliciamento de menores de idade, dobrando a pena do adulto 

condenado por influenciar esse envolvimento. (II) artigos 2º, 111, 121, 122, 123, 124 e 244-

B do ECA, propondo aumentar a pena de internação para até 10 anos em casos de crimes 

hediondos e de homicídio doloso e prevendo as condições necessárias para viabilizar o 

aumento do período de privação de liberdade (como a previsão de novas alas nas unidades de 

                                                         
107

 Modelo sugerido pelo deputado Guilherme Mussi (PP/SP) na PL 7590/14. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=616471>. 
108

 Modelo sugerido pelo deputado Nelson Marquezelli (PTB/SP) na PL 7857/14. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=621279>. 
109

 Modelo sugerido pelo deputado Alberto Fraga (DEM/DF) na PL 387/15. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=946782>. 
110

 Modelo sugerido pelo deputado Dagoberto (PDT/MS) na PL 1243/15. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1215306>. 
111

 Modelo sugerido pelo deputado Darcísio Perondi (PMDB/RS) na PL 2116/15. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1537470>. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=616471
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=621279
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=946782
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1215306
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1537470
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atendimento, as instruções sobre os procedimentos e as condições para liberar o adolescente 

internado, etc.)
112

. 

Dispositivos modificados: arts. 62, 288 do CP; arts. 2, 111, 121/124 e 244 do ECA. 

Modelo 13. Prevê a possibilidade de aplicar medidas socioeducativas não privativas de 

liberdade ao maior de idade quando ele/ela tiver cometido ato infracional antes de atingir a 

maioridade e não tiver sido julgado até então. Ademais, a autoridade competente pode, dadas 

as circunstâncias, a gravidade da infração e a necessidade educacional, aplicar ao 

adolescente quaisquer das medidas socioeducativas, por ato infracional praticado antes da 

adolescência
113

. 

Dispositivos modificados: Art. 104 e 105, ECA. 

Modelo 14. Acrescenta ao Art. 104, do ECA, que sejam penalmente imputáveis os maiores 

de 16 anos reincidentes na prática de homicídio (art. 121 do Código Penal) ou de crimes 

hediondos (Lei n. 8072, de 25 de julho de 1990). Além disso, insere ao Art. 27. (Código 

Penal), um parágrafo único, que dite a mesma mudança para que ambas as leis estejam 

coerentes entre si
114

. 

Dispositivos modificados: Art. 104, ECA e Art. 27, CP. 

Modelo 15. Altera o artigo 121, parágrafo 3, do ECA, para determinar que alcançado o 

período máximo de três anos de internação o adolescente que praticou ato infracional 

equiparado a crime hediondo ou assemelhado, ao alcançar a maioridade e antes da liberação, 

será submetido a exame pericial que avaliará a possibilidade de sua reinserção em sociedade; 

estabelece que com base no exame pericial o adolescente poderá ser liberado, colocado em 

regime de semiliberdade, de liberdade assistida ou transferido para a prisão. Ademais, revoga 

o parágrafo único do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece que nos 

casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e 

vinte e um anos de idade
115

. 

Dispositivos modificados: Art. 121, parágrafo 3, ECA; e outros. 

Modelo 16. Altera o ECA para estabelecer que em se tratando de reincidência em infração 

grave, ao infrator será aplicada a pena prevista no Código Penal para crime de mesma 

natureza e gravidade da infração cometida, independentemente da idade; determina que se a 

pena, no caso acima referido, exceder o tempo previsto no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, o infrator reincidente cumprirá a pena, primeiramente, em entidade prevista no 

ECA até completar dezoito anos, após o que será transferido para estabelecimento penal 

onde será cumprida o restante da pena de acordo com a Lei nº 7210/84 (Lei de Execuções 

Penais)
116

. 

Dispositivo modificado: Não mencionado no PL. 

                                                         
112

 Modelo sugerido pelo senador José Serra (PSDB/SP) na PL 2.517/15. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1594911>. É importante 

destacar que esse PL, discutido na Câmara dos Deputados, tem como origem o PL 333/15 (do senador José 

Serra). Porém, decidiu-se apresentar o conteúdo do PL 2.157/15 (de forma separada) por ele ter mudado 

significativamente na Câmara dos Deputados. 
113

 É o modelo do PL 7.197/02 que foi encaminhado para a Câmara dos Deputados e que será analisado a seguir. 

O modelo foi elaborado pelo senador Ademir Andrade (PSB/PA) no PL 593/99. Disponível em: 

<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/42287>. 
114

 Modelo sugerido pelo senador Ney Suassuna (PMDB/PB) no PL 08/04. Disponível em: 

<https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/65734>. 
115

 Modelo sugerido pelo senador Marcelo Crivella (PRB/RJ) no PL 71/10. Disponível em: 

<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/96032>. 
116

 Modelo sugerido pelo senador Sergio Souza (PMDB/PR) na PL 190/12. Disponível em: 

<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/105990>. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1594911
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/42287
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/65734
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/96032
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/105990
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Modelo 17. Revoga o art. 27 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 

Penal, com o objetivo de excluir a idade como fator de inimputabilidade
117

. 

Modelo 18. Estabelece que: é circunstância agravante o aliciamento do menor de 18 anos de 

idade na prática de crimes; que o ECA se aplica excepcionalmente a pessoas entre 18 e 26 

anos de idade; e que poderá ser adotada a medida socioeducativa de internação pelo período 

máximo de 10 anos em casos de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou 

violência à pessoa
118

. 

Dispositivo modificado: Art. 62, CP; Art. 2, 121, ECA. 
Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016; SENADO FEDERAL, 2016. 

 

O grupo II, por sua vez, contém vários projetos que pretendem alterar os 

dispositivos do Código Penal e do ECA referentes à questão da inimputabilidade do menor de 

dezoito anos e de temas adjacentes, como o enrijecimento das medidas socioeducativas. Dos 

dezesseis modelos – repetindo-se o modelo 1 – presentes nesse bloco, pretende-se estudar 

algumas características de modelos específicos que abordam o aumento do caráter repressivo 

das medidas socioeducativas, não explorando mais aqueles que sugerem a alteração da idade 

penal. Justifica-se essa abordagem pelo fato de que todos os PLs que visavam modificar o 

limite etário da responsabilidade penal foram arquivados por contrariarem a atual CF/88 ou 

por não terem sido devidamente apreciados no Congresso Nacional até o prazo da Legislatura 

vigente. Como o artigo 104, do ECA, e o artigo 27, do Código Penal, repetem o conteúdo do 

artigo 228, da CF/88, os modelos que modificam tais dispositivos não serão tratados 

detalhadamente. Isto posto, exploram-se, a seguir, alguns aspectos relevantes dos modelos 7, 

9, 10, 12, 15, 16 e 18. 

Nota-se que esses sete modelos escolhidos possuem conteúdos que visam 

enrijecer os dispositivos do ECA e o Código Penal que abordam as medidas socioeducativas, 

os adolescentes em conflito com a lei e o crimes de aliciamento de indivíduos menores de 

idade. 

Os modelos 7, 9 e 16 possuem como fator comum a transferência do adolescente 

ao estabelecimento prisional quando ele completar dezoito anos e se houver, ainda, pena a 

cumprir. Destaca-se outro ponto em comum entre os modelos 7 e 16: a possibilidade de se 

tipificar a infração cometida pelo adolescente a partir do conteúdo do Código Penal. O 

modelo 16 somente prevê a aplicação do código em crimes graves e reincidentes, enquanto o 

modelo 7 não estabelece nenhuma condição. A partir desses fatos, é possível considerar que 

                                                         
117

 Modelo sugerido pelo senador Magno Malta (PR/BA) na PL 147/13. Disponível em: 

<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/112423>. 
118

 Modelo sugerido pelo senador José Serra (PSDB/SP) na PL 333/15. Disponível em: 

<http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/121572>. 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/112423
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/121572
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ambos são modelos que, praticamente, propõem a desconsideração da inimputabilidade penal 

na medida em que apoiam a aplicação do Código Penal em crianças e adolescentes em 

conflito com a lei. 

Observando-se os modelos 10, 12 e 18, enfatiza-se o conteúdo que sugere o 

aumento do tempo máximo de internação do adolescente em conflito com a lei, sendo 

determinado que, neste caso, os maiores de dezoito anos sejam internados em alas especiais 

separadas das unidades de internação comum. Os novos prazos propostos variam de seis a dez 

anos e, no caso dos modelos 12 e 18, estes apresentam condições para a extensão do período 

máximo de privação de liberdade do menor de idade, como em casos de homicídios doloso, 

crimes hediondos ou infrações mediante grave ameaça. Cabe ressalvar, ainda, que esses dois 

últimos modelos tornaram o aliciamento de indivíduos menores de dezoito anos circunstância 

agravante da pena dos adultos, o que sugere uma tentativa de coibir a participação da criança 

e do adolescente em atos infracionais. 

Finalmente, aborda-se o modelo 15. Salienta-se o fato de que este submete a 

liberação do adolescente internado a um exame pericial que aferirá se o indivíduo está ou não 

em condições de ser inserido à sociedade. A perícia determinará se o jovem será colocado em 

liberdade, será submetido à semiliberdade ou à liberdade assistida, ou será transferido para 

uma unidade prisional. É possível interpretar acerca desse modelo um aspecto de perpetuação 

do ato punitivo no adolescente, desconsiderando-se o devido processo legal. 

Ressalvados esses sete modelos, é possível interpretar que os seus conteúdos 

demandam mudanças legais específicas que focam no aumento do caráter retributivo do ECA. 

Esse aspecto sobressai quando se observam os dois grupos de modelos dos PLs do Congresso 

Nacional. Além disso, como os projetos foram apresentados em ordem cronológica de 

formulação, pode-se observar que os projetos mudaram ao longo do tempo, tornando-se 

coesos à CF/88 – deixando de propor reduções na idade penal – e propondo modificações 

concernentes a questões pontuais, como o aumento do tempo máximo de internação e a 

estipulação de condições para liberação do adolescente internado. 

  

Destacam-se, ainda, os modelos 1, 3 e 13. Estes são os que possuem mais de um 

PL com os seus respectivos textos. Existem, no total, cinco projetos do modelo 1, dois do 

modelo 3 e dois do modelo 13. 

Por fim, apresenta-se abaixo quais partidos foram representados pelos 

elaboradores de cada um dos dezoito modelos de PLs existentes no Congresso Nacional e 
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seus respectivos anos de formulação. Ressalta-se que o modelo 1 foi separado em uma tabela 

à parte devido à quantidade de projetos que possuem seu conteúdo. 

 

Tabela 5.11: Distribuição dos PLs de acordo com o modelo, a quantidade de projetos que fazem 

parte do modelo correspondente, o ano da propositura do PL, o partido político/UF 

representado pelo formulador do projeto e a Casa Legislativa formuladora do PL. 

MODELO Quantia Ano Partido/UF Senado/Câmara Dep. 

Mod. 1* 5 * * Senado e Câmara Dep. 

Mod. 2 1 1989 PFL/MG Câmara Dep. 

Mod. 3 2 1989(2) PMDB/RN, PDS/PA Câmara Dep. 

Mod. 4 1 1990 PSDB/PR Câmara Dep. 

Mod. 5 1 1997 PDT/RS Câmara Dep. 

Mod. 6 1 2007 PSDB/GO Câmara Dep. 

Mod. 7 1 2014 PP/SP Câmara Dep. 

Mod. 8 1 2014 PTB/SP Câmara Dep. 

Mod. 9 1 2015 DEM/DF Câmara Dep. 

Mod. 10 1 2015 PDT/MS Câmara Dep. 

Mod. 11 1 2015 PMDB/RS Câmara Dep. 

Mod. 12 1 2015 PSDB/SP Câmara Dep. 

Mod. 13 2 1999, 2002 PSB/PA (2)  Senado 

Mod. 14 1 2004 PMDB/PB Senado 

Mod. 15 1 2010 PRB/RJ Senado 

Mod. 16 1 2012 PMDB/PR Senado 

Mod. 17 1 2013 PR/ES Senado 

Mod. 18 1 2015 PSDB/SP Senado 

Total  24       
Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016; SENADO FEDERAL, 2016. 
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Tabela 5.12: Distribuição dos PLs do modelo 1
119

 de acordo 

com a quantidade de PLs que fazem parte do modelo 

correspondente, o ano da propositura do PL, o partido político 

representado pelo formulador do projeto e o estado federativo 

à qual pertence o parlamentar que elaborou o PL. 

Modelo 1* 

Quantia Ano Partido Estado 

1 1989 PDS RJ 

1 1989 PSDB SP 

1 1989 PFL MS 

1 1990 PMDB SP 

1 2011 PDT RS 

Total 5       
Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016; SENADO FEDERAL, 2016. 

 
Como dito antes, é possível interpretar que houve uma mudança do conteúdo dos 

PLs ao longo dos anos no Congresso Nacional. Eles deixaram de focar em propostas que 

abordam a redução da maioridade penal em si e passaram a sugerir alterações nos dispositivos 

do ECA e do Código Penal, mantendo-se coerentes com a CF/88 e o ECA e propondo 

modificações que tornarão, caso aprovadas, as medidas socioeducativas mais duras. 

Em termos espaciais, observa-se que existem PLs distribuídos nas cinco regiões 

do país, sendo divididos da seguinte forma: dez projetos da região Sudeste, cinco da região 

Sul, três da região Nordeste, dois da região Norte e quatro da região Centro-Oeste. Destaca-se 

a concentração dos projetos no Sudeste brasileiro, sendo que, desses dez, seis foram propostos 

por parlamentares representantes de São Paulo, dois do Rio de Janeiro, um do Espírito Santo e 

um de Minas Gerais. É notável a participação paulista – e da parte Sudeste como um todo – na 

formulação de projetos que visam enrijecer as medidas socioeducativas. Seja por ser a área 

mais populosa
120

 do país e por ter maior representatividade
121

 na Câmara dos Deputados – na 

medida em que se utiliza o sistema proporcional na eleição dos Deputados Federais –, é 

relevante perceber essa participação dos estados do Sudeste brasileiro. 

Por fim, analisando-se a distribuição dos partidos políticos, identifica-se uma 

semelhança com a distribuição partidária realizada com as PECs. Inexistem PLs formulados 

                                                         
119

 Como no modelo 4 da PEC (na tabela 4.17), para o modelo 3 dos PLs, foi separada uma tabela própria para 

mostrar a distribuição dos PLs que o modelo abrange devido ao volume de projetos – quinze PLs - que 

possuem textos iguais referentes ao modelo 3. 
120

 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2013, a população da região Sudeste 

representava 42% da população total, com quase 84,5 milhões de habitantes. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2013/estimativa_dou.shtm>. 
121

 De acordo com a Câmara dos Deputados, atualmente, existem 179 deputados federais representando os 

estados da região Sudeste. Esse valor representa 34,9% do total de 513 deputados. Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/a-camara/conheca/quantos-sao-e-de-que-forma-e-definido-o-numero-de-

deputados>. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2013/estimativa_dou.shtm
http://www2.camara.leg.br/a-camara/conheca/quantos-sao-e-de-que-forma-e-definido-o-numero-de-deputados
http://www2.camara.leg.br/a-camara/conheca/quantos-sao-e-de-que-forma-e-definido-o-numero-de-deputados
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pelo PT e por seus aliados, tendo os projetos sido elaborados, basicamente, pelos partidos que 

compõem a atual oposição governamental. 

  

Apresentados as PECs e os PLs referentes ou ligados ao debate da maioridade 

penal no Congresso Nacional, cabe realizar uma abordagem mais detalhada. Nos próximos 

dois subcapítulos, pretende-se analisar a PEC 171/93 e o PL 7.197/02. Justifica-se essa 

abordagem por serem os dois projetos legais que mais avançaram nos seus respectivos 

processos legislativos e para que seja exposto um panorama mais específico e concreto acerca 

do debate da maioridade penal nas duas Casas. Como apresentam maiores probabilidades de 

serem aprovados, é interessante entender quais serão as mudanças abrangidas pela PEC 

171/93 e pelo PL 7.197/02. 

 

 

5.3 A PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 171 DE 1993 

 

Após 22 anos desde a sua apresentação na Câmara dos Deputados, a PEC 171/93, 

elaborada pelo ex-deputado federal Benedito Domingos, teve o seu conteúdo aprovado pela 

CCJC. Ano após ano, a PEC era arquivada e depois desarquivada para ser posta na ordem do 

dia das discussões da CCJC, mas devido ao fim de cada legislatura sem a devida apreciação a 

proposta era arquivada novamente. E depois de décadas estagnada na comissão, o avanço do 

processo legislativo da PEC na Câmara dos Deputados, em 2015, sugere que o tema da 

redução da maioridade penal poderá ser definido brevemente. 

Dentre as dezenas de PECs existentes no Congresso Nacional que abordam a 

maioridade penal, a PEC 171/93 foi a que se destacou e avançou no processo legislativo. 

Analisando-se os arquivos e documentos das sessões deliberativas do Plenário, das discussões 

das comissões e da Mesa Diretora da Câmara, observa-se que não existe um motivo explícito 

e determinado que explica o prosseguimento da PEC 171/93 no Poder Legislativo quando as 

demais propostas foram arquivadas e esquecidas. Apesar da quantidade significativa de PECs 

que foram apensadas à 171/93, é interessante observar a preferência por esta última. 

Estudando-se as tabelas acima a respeito da distribuição dos modelos das PECs, pode-se 

sugerir que o destaque da PEC 171/93 decorre da quantidade expressiva
122

 de propostas que 

defendem a redução da idade penal para dezesseis anos e, talvez, por ter sido uma das PECs 

                                                         
122

 As PECs que defendem a redução da maioridade penal para dezesseis anos representam 40% – 28 de 69 PECs 

a respeito da maioridade penal – do total de propostas. 
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mais antigas acerca da matéria. Porém, não há uma justificativa específica que explica essa 

escolha nos arquivos e nos debates ocorridos no Congresso Nacional. 

Isso posto, diante da atual amplitude do debate referente à PEC 171/93 no 

Congresso Nacional e na sociedade, cabe analisar o seu conteúdo, abordando-se os 

argumentos inerentes à discussão para melhor compreender as questões problematizadas pelas 

partes favoráveis e contrárias à redução da maioridade penal. Essa explanação refletirá como 

o tema está sendo abordado no Poder Legislativo, tornando o mapeamento mais completo. 

 

5.3.1 O debate a respeito do conteúdo da PEC 171/93 

 

O texto da PEC 171/93, até o final de outubro de 2015, defendia a redução da 

maioridade penal para os dezesseis anos em casos específicos de homicídio doloso, crimes 

hediondos e lesão corporal seguida de morte, observando-se o cumprimento da pena em 

unidades de atendimento separados dos adultos e dos demais adolescentes
123

. É um texto 

diferente daquele apresentado em 1993 que objetivava diminuir a idade penal para 16 anos 

independentemente da infração cometida. 

No subcapítulo anterior, já foram apresentados os argumentos apresentados por 

cada PL e PEC formulados no Congresso Nacional referentes à temática da maioridade penal 

e ao enrijecimento de medidas socioeducativas. No entanto, cabe analisar os argumentos 

específicos abarcados pela PEC 171/93. 

As discussões dos parlamentares nas sessões deliberativas e as audiências públicas 

expuseram argumentos favoráveis e contrários ao conteúdo da PEC, evidenciando o caráter 

complexo do objeto estudado. Como o debate da proposta abrange dispositivo constitucional e, 

para alguns, direitos fundamentais da criança e do adolescente, é possível enxergar a 

dificuldade na formação de um consenso no Congresso Nacional a respeito do assunto. 

As justificativas a favor da redução da maioridade penal podem ser identificadas 

no parecer do Relator da Comissão Especial, o deputado Laerte Bessa
124

 (PR/DF). Elas se 

resumem (a) na incoerência entre a realidade da juventude brasileira – que passou por 

transformações culturais e por progressos tecnológicos – e os dispositivos da CF/88 e do ECA, 

                                                         
123

 Texto da Emenda Aglutinativa nº 16 que foi aprovado pelo Plenário da Câmara como será explanado a seguir. 

Disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1356032&filename=EMA+16/201

5+%3D%3E+PEC+171/1993>. 
124

 O parecer do relator Laerte Bessa – da Comissão Especial – está disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1345879&filename=Tramitacao-

PEC+171/1993>. 

http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1356032&filename=EMA+16/2015+%3D%3E+PEC+171/1993
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1356032&filename=EMA+16/2015+%3D%3E+PEC+171/1993
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1345879&filename=Tramitacao-PEC+171/1993
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1345879&filename=Tramitacao-PEC+171/1993
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(b) na necessidade de conscientizar o jovem de seu papel na sociedade e da importância no 

cumprimento da lei, como parte da lógica de direitos e de responsabilidades intrínsecos ao 

fenômeno da cidadania, (c) no argumento de que a mudança do texto legal não visa punir o 

adolescente e, sim, educar, na medida em que serão garantidas sanções diferenciadas àqueles 

entre dezesseis e dezoito anos e (d) na necessidade de medidas mais duras diante do 

crescimento da violência e da criminalidade (BRASIL, 1993). 

Por outro lado, para aqueles que discordam da redução da idade de 

responsabilização penal, como a deputada Erika Kokay (PT/DF)
125

 e o deputado Alessandro 

Molon
126

 (REDE/RJ), seus argumentos fundamentam-se (a) na problemática da questão social 

como causa principal do envolvimento do adolescente na criminalidade – e não a leniência 

das medidas socioeducativas –, (b) na dificuldade do Estado em garantir os direitos básicos 

das crianças e dos adolescentes, previstos na CF/88 e no ECA, que, se assegurados, seriam 

suficientes para os afastar da criminalidade, (c) na interpretação como cláusula pétrea do 

artigo 228 da CF/88, (d) na deterioração das unidades de atendimento e das prisões brasileiras 

e (e) na representação significativa de adolescentes que passariam a ser considerados 

penalmente imputáveis com a redução da idade penal (BRASIL, 1993). 

Diante desses argumentos, cabe destacar quatro, os mais abordados durante as 

discussões na Comissão Especial e nas sessões deliberativas do Plenário. O aumento da 

sensação de insegurança e a incoerência entre o conteúdo do artigo 228, da CF/88, e a 

maturidade da juventude atual são as principais justificativas trazidas pelos favoráveis à PEC. 

A insatisfação da sociedade perante os índices de violência e criminalidade juvenil demanda 

medidas mais repressivas contra os adolescentes em conflito com a lei, principalmente porque 

o atual conteúdo das medidas socioeducativas do ECA é enxergado como um aval para a 

impunidade de menores de idade. Ademais, o aumento da capacidade de discernimento dos 

adolescentes, decorrentes dos avanços tecnológicos, é visto como um fator que valida sanções 

equiparáveis àquelas aplicadas aos adultos. Indivíduos maiores de dezesseis anos já podem ser 

vistos como capazes de serem responsabilizados penalmente (BRASIL, 1993). 

Por fim, para aqueles que se opõem à aprovação da PEC 171/93, o fator da 

cláusula pétrea e o impacto da proposta em termos quantitativos de adolescentes entre 
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 Argumentos trazidos pela parlamentar no voto em separado apresentado na Comissão Especial. Disponível 

em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1348884&filename=Tramitacao-

PEC+171/1993>. 
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 Argumentos trazidos pelo parlamentar no voto em separado apresentado na Comissão Especial. Disponível 

em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1349513&filename=Tramitacao-

PEC+171/1993>. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1348884&filename=Tramitacao-PEC+171/1993
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dezesseis e dezoito anos são os principais argumentos utilizados. Para a parlamentar Erika 

Kokay
127

 (PT/DF), a redução da maioridade penal é uma transgressão aos diplomas 

internacionais – que abrangem Direitos Humanos e Direitos da Criança e do Adolescente –, à 

CF/88 e à doutrina da Proteção Integral do ECA. O Brasil ratificou e internalizou, em seu 

ordenamento jurídico, documentos como a Convenção sobre os Direitos da Criança e as 

Regras Mínimas das Nações Unidas para a Elaboração de Medidas Privativas de Liberdade, 

que resguardam a maioridade penal aos dezoito anos. Sendo assim, associa-se a PEC a uma 

forma de transgressão dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. No caso 

específico da CF/88, o tema da maioridade penal é interpretado pela parlamentar como 

cláusula pétrea, sendo abrangido pelos direitos e garantias individuais, como prevê o artigo 

60, parágrafo 4
o
, IV, da CF/88. Isto posto, propor a redução da maioridade penal para 

dezesseis anos – dependendo ou não da infração cometida pelo adolescente – é visto como 

uma afronta à CF/88 (BRASIL, 1993). 

Quanto à questão da representação significativa de adolescentes – entre dezesseis 

e dezoito anos – que seriam afetados com a aprovação da PEC 171/93, dados (de 2015) 

fornecidos pela Fundação Casa de São Paulo a respeito de adolescentes internados explicam 

esse argumento. De acordo com a instituição, mais de 70% dos adolescentes que cumprem 

medidas privativas de liberdade têm entre dezesseis e dezoito anos (FUNDAÇÃO CASA, 

2015). Apesar de ser um número que representa somente o estado de São Paulo, é possível 

afirmar que não é um valor ignorável devido à representatividade da população internada na 

área paulista em relação aos outros estados do país
128

. E é um valor que permite prever um 

impacto significativo da PEC na população de adolescentes: se existem 8.497 internos em São 

Paulo e, destes, 70% têm entre dezesseis e dezoito anos, pode-se dizer que 5.948 adolescentes 

poderiam passar para o sistema carcerário dos adultos. Mesmo que o atual texto da PEC a ser 

votado no Congresso Nacional não esteja abrangendo todos os adolescentes maiores de 

dezesseis anos, não deixa de ser um número que inquieta os opositores da proposta. 

Antes de se avançar para a análise do processo legislativo da PEC 171/93, 

pretende-se esclarecer dois pontos. Primeiro, observa-se que foi possível realizar uma 

apresentação mais delineada dos argumentos inerentes ao debate da maioridade penal da PEC 
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 Argumentos trazidos pela parlamentar no voto em separado apresentado na Comissão Especial. Disponível 

em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1348884&filename=Tramitacao-

PEC+171/1993>. 
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 Segundo Waiselfisz (2014, p. 74), em 2012, havia 20.532 adolescentes cumprindo medidas privativas de 

liberdade no Brasil. Destes, 8.497 estavam cumprindo no estado de São Paulo, representando 41,3% da 

população internada. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1348884&filename=Tramitacao-PEC+171/1993
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171/93 devido ao seu próprio avanço no processo legislativo. Como a maioria das PECs e dos 

PLs foram arquivados precocemente, não foi possível explanar os seus argumentos de forma 

aprofundada. Além disso, cabe salientar que os argumentos a respeito dos quais se 

desenvolveu todo o debate da PEC foram os mesmos desde o começo da discussão acerca da 

sua matéria – em 1993 – até o presente estágio do debate. Independentemente da proposta 

defender a diminuição da idade penal para todos os maiores de dezesseis anos – conteúdo 

anterior à discussão na Comissão Especial – ou para somente aqueles que cometeram 

infrações específicas, as justificativas de ambas as partes do debate mantiveram-se em relação 

aos mesmos argumentos lógicos e valorativos (BRASIL, 1993). 

 

5.3.2 O processo legislativo da PEC 171/93 

 

Explanados o conteúdo da PEC e os principais argumentos inerentes ao debate da 

maioridade penal, cabe descrever como o processo legislativo da PEC 171/93 desenvolveu-se 

até o final de agosto de 2015, quando a proposta foi encaminhada para o Senado Federal. 

Além de ser a principal PEC referente ao tema da maioridade penal, a abordagem a respeito 

do seu processo legislativo torna-se pertinente devido à ocorrência de episódios peculiares 

durante as votações da proposta no Plenário da Câmara dos Deputados. 

Primeiramente, será apresentado o procedimento caminhado pela PEC 171/93: 

 

Tabela 5.13: Descrição das fases percorridas pela PEC 171/93 no processo legislativo. 

Fases percorridas pela PEC 171/93 no Processo Legislativo 
(1) Em consonância com o art. 60, I, da CF/88, e o art. 201, do Regimento Interno da Câmara 

dos Deputados (RICD), a Proposta foi elaborada pelo Deputado Benedito Domingos e 

apresentada por 1/3 dos deputados da Casa em 1993. 

(2) Após ser recebida, a Proposta foi despachada pelo então Presidente da Câmara à Comissão 

de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Nesta Comissão, a PEC foi abordada quanto 

à sua admissibilidade, sendo analisado se o seu conteúdo não contraria dispositivos 

constitucionais. Após anos estagnada nessa fase, no dia 31 de março de 2015, a CCJC 

elaborou um parecer aprovando – por 42 votos contra 17 – a Proposta de Emenda 

Constitucional 171 de 1993 à luz do art. 202 do RICD. 

(3) De acordo com o art. 202, parágrafos 2
o
 a 5

o
, do RICD, aprovado no CCJC, o texto foi 

encaminhado para o Presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, que designou uma 

Comissão Especial para que o mérito da Proposta – e de outras PECs a ela apensadas
129

 – seja 

examinado, tendo o relator da Comissão até 40 sessões a partir de sua constituição para 
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 É um instrumento regimental que permite a tramitação conjunta de proposições do mesmo tipo que tratem de 

matéria idêntica ou semelhante. O relator deve analisar todas as proposições apensadas, mas oferecerá somente 

um parecer. Se aprovar mais de um projeto apensado, o relator apresentará um texto substitutivo ao original. 

Poderá, ainda, recomendar a aprovação de um projeto apensado e a rejeição dos demais (BRASIL, 1993). 
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proferir um parecer. Durante as sessões, foram apresentadas pelos parlamentares que 

compõem a Comissão emendas ao texto original da proposição
130

. 

Esgotadas as discussões na Comissão Especial, o relator Laerte Bessa (PR/DF) emitiu seu 

parecer, oferecendo Substitutivo
131

 à Proposta no dia 17 de junho de 2015. 

Publicado o parecer, o Substitutivo foi encaminhado para o Plenário da Câmara dos 

Deputados para ser incluído na Ordem do dia e, assim, deliberado pelos parlamentares. 

(4) O Substitutivo a ser votado previa: redução da idade penal para adolescentes maiores de 

16 anos diante das seguintes infrações cometidas: os crimes previstos no art. 5
o
, XLIII, da 

CF/88, homicídio doloso, lesão corporal grave, lesão corporal seguida de morte, tráfico de 

drogas e roubo com causa de aumento de pena.  

Segundo o parágrafo 6
o
 e 7

o
, do art. 202, do RICD, e o art. 60, parágrafo 2

o
, da CF/88, o 

Substitutivo deve ser discutido e votado em dois turnos. E, em ambos os turnos, será 

necessário o voto de 3/5 dos membros da Casa (308 votos de 513), em votação nominal, para 

que seja aprovada a Proposta na Câmara. 

(5) O primeiro turno ocorreu entre o dia 30 de junho a 2 de julho de 2015 e resultou na 

aprovação da Proposta. No entanto, esse primeiro turno foi dividido em duas votações em vez 

de uma, sendo aprovada com 323 votos a favor e 155 contra
132

com o novo texto prevendo a 

redução da idade penal para 16 anos em casos de crimes hediondos, lesão corporal seguida de 

morte e homicídio doloso. 

(6) Com a aprovação em primeiro turno, a Proposta foi posta em votação no dia 19 de agosto 

de 2015, em segundo turno, obtendo aprovação pelo Plenário da Câmara com 320 votos a 

favor, 152 contra e 1 abstenção. 

(7) Sendo aprovada nos dois turnos, a PEC 171/93 foi encaminhada ao Senado Federal no dia 

21 de agosto de 2015, onde aguarda para ser deliberada – art. 203, caput e parágrafo único, do 

RICD. 
Fonte: BRASIL, 1993. 

 

Dentre as sete fases elencadas e descritas na tabela acima, destacam-se os 

acontecimentos das duas votações do primeiro turno abarcadas pela fase 6. 

Na primeira votação do primeiro turno, o Substitutivo não foi aprovado pelo 

Plenário, obtendo 303 votos favoráveis e 184 contrários
133

 à PEC – sendo necessário, no 

mínimo, 308 votos para ser aprovada (3/5 dos 513 deputados federais existentes). Porém, no 
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 Além disso, foram realizadas audiências públicas com especialistas do direito – como a penalista Janaína 

Conceição e o constitucionalista Alexandre de Moraes –, médicos – como Drauzio Varella –, membros da 

polícia, líderes de movimentos sociais, entre outras figuras públicas. A realização das audiências públicas visou 

expor todos os aspectos pertinentes à questão da maioridade penal para que seja apresentado um parecer 

completo e objetivo. 
131

 Esse Substitutivo resulta do instrumento regimental manuseado pela Comissão Especial: a emenda 

substitutiva, como está previsto no artigo 202, parágrafos 3
o
 e 4

o
, do RICD. De acordo com o artigo 118, 

parágrafo 4
o
, e artigo 119, parágrafo 2

o
, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a Comissão Especial 

pode apresentar texto substitutivo que verse acerca do campo temático abrangido. No caso concreto, foi 

apresentado um rol de crimes que condicionarão o “acionamento” da redução da maioridade penal para 

dezesseis anos. Observando o artigo 118 do mesmo Regimento Interno, existem outros tipos de emendas que 

podem ser utilizados na apreciação do texto da PEC pela Comissão Especial, tais como: as aditivas, as 

supressivas, as aglutinativas, as modificativas, entre outras. 
132

 Nessa votação, a orientação dada pelos partidos políticos foi mantida como a votação anterior. 
133

 Nessa votação, a orientação dada pelos partidos políticos a respeito de seus respectivos posicionamentos em 

relação à PEC 171/93 foi: (a) PMDB, PTB, PP, PSC, PSDB, PR, PSD, DEM, e demais outros: SIM; (b) PT, 

PSB, PDT, PCdoB, PROS, PPS, PV, PSOL, GOVERNO: NÃO. 
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dia seguinte a essa rejeição, a Emenda Aglutinativa nº 16
134

 da PEC foi colocada em pauta no 

Plenário e aprovada com 323 votos a favor e 155 contra
135

, sob justificativa do artigo 191
136

, 

V, do RICD. O texto votado da Emenda Aglutinativa nº 16 redefiniu as condições de redução 

da idade penal. Ele prevê a diminuição da idade de responsabilização penal para dezesseis 

anos em casos de crimes hediondos, lesão corporal seguida de morte e homicídio doloso. 

De acordo com o artigo 191, II e III, do RICD, o texto Substitutivo – elaborado 

pela Comissão Especial – tem preferência na apreciação e votação pelo Plenário em relação 

ao texto original da PEC. Diante desse quadro, existem duas consequências possíveis: o 

Substitutivo pode ser aprovado, o que prejudicará o modelo original da PEC 171/93 – como 

explica o artigo 191, IV, do regimento –, ou ele pode ser rejeitado, fato que desencadearia a 

possibilidade de se reapreciarem as emendas e, depois, se necessário, o texto original – 

conforme o artigo 191, V, do RICD. Observa-se que a segunda situação é a que transcorreu no 

caso concreto: o Substitutivo foi rejeitado pelo Plenário da Câmara dos Deputados (na 

primeira votação), o que culminou na justificativa pela escolha da Emenda Aglutinativa nº 

16
137

. E é nesse ponto que se foca a discórdia na Câmara dos Deputados: para alguns 

parlamentares, o texto da Emenda Aglutinativa nº 16
138

 já foi votado, contrariando-se a CF/88. 

Para compreender a peculiaridade a respeito do episódio das votações de primeiro 

turno da PEC 171/93 na Câmara dos Deputados, é preciso detalhar alguns pontos da discórdia 

dos deputados acerca da matéria: a questão da irrepetibilidade do artigo 60, parágrafo 5
o
, da 

CF/88 e da prejudicialidade do texto original da PEC, a questão regimental de destaque e a 

validade da votação da emenda aglutinativa pela Câmara neste caso específico. Explica-se o 

conflito por meio da análise dos argumentos dos parlamentares durante a sessão deliberativa 
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 A Emenda Aglutinativa nº 16 é uma das várias em relação à PEC 171/93 que foram elaboradas nas sessões da 

Comissão Especial. Ela é de autoria do deputado Rogério Rosso (PSD-DF) e do deputado André Moura (PSC-

SE). Ela pode ser visualizada em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1356032&filename=EMA+16/201

5+%3D%3E+PEC+171/1993>. 
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 Nessa votação, a orientação dada pelos partidos políticos foi mantida como na votação anterior. 
136

 O artigo 191, V, do RICD, prevê que, na hipótese de rejeição do Substitutivo, ou na votação de projeto sem 

substitutivo, a proposição inicial será votada por último, depois das emendas que lhe tenham sido apresentadas. 
137

 É importante ressaltar que no decorrer das sessões da Comissão Especial acerca da PEC 171/93, diversas 

sugestões de alteração do texto original da proposta foram apresentadas. O texto, portanto, é “lapidado” e 

remodelado. Dessas várias sugestões, algumas tornaram-se emendas do conteúdo original da PEC. Ademais, 

independentemente da aprovação do texto do Substitutivo pela comissão, tanto o texto original quanto as 

emendas ficam “aguardando” o desfecho do Substitutivo na medida em que, caso este seja rejeitado, ambos 

ainda podem ser deliberados pelo Plenário da Câmara dos Deputados. Portanto, nesse caso específico da PEC 

171/93, a emenda escolhida para ser votada, após a rejeição do Substitutivo, foi a Emenda Aglutinativa nº 16 

(BRASIL, 1993). 
138

 O teor da Emenda Aglutinativa nº 16 está disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1356032&filename=EMA+16/201

5+%3D%3E+PEC+171/1993>. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1356032&filename=EMA+16/2015+%3D%3E+PEC+171/1993
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que se desenvolveu em 1
o
 de Julho de 2015. 

O primeiro desentendimento encontra-se no artigo 60, parágrafo 5
o
, da CF/88. 

Segundo este dispositivo, o objeto da PEC (no caso, o Substitutivo) rejeitada ou prejudicada 

não pode ser matéria de uma nova PEC na mesma sessão legislativa. Isto posto, para os 

parlamentares contrários à manobra da Emenda Aglutinativa nº 16 – como o deputado Sibá 

Machado
139

 (PT/AC) –, a rejeição do Substitutivo incorre no prejuízo das emendas e do texto 

original da Proposta 171 de 1993, não podendo haver uma segunda votação (em primeiro 

turno) da emenda por ferir dispositivo constitucional. A emenda aglutinativa, portanto, é vista 

como uma nova proposta relativa ao mesmo objeto do Substitutivo que já foi rejeitado pelo 

Plenário. 

No entanto, de acordo com o argumento do Presidente da Câmara, deputado 

Eduardo Cunha
140

, à luz dos incisos IV e V, do artigo 191 do RICD, o resultado da votação do 

Substitutivo não prejudica o texto substituído – o original. O texto Substitutivo, desde a sua 

configuração na Comissão Especial, teve, apenas, valor de emenda do texto original da PEC e 

nunca de um novo projeto autônomo. Sendo assim, a rejeição do Substitutivo não prejudica o 

texto original na medida em que o primeiro é apenas uma das várias emendas existentes e 

elaboradas na comissão. Na mesma lógica, a Emenda Aglutinativa nº 16 também não 

representa uma nova proposta. Portanto, para o Presidente da Câmara, é incoerente a ideia de 

que foi ferido o princípio da irrepetibilidade abrangido pelo artigo 60, parágrafo 5
o
, da CF/88. 

Outra questão de desentendimento entre os parlamentares, trazido pelos deputados 

Rubens Pereira Júnior
141

 e Glauber Braga
142

 (PSB/RJ), é que as emendas não podem ser 

votadas antes do texto original. Ou seja, com a rejeição do Substitutivo, o conteúdo que 

deveria ter sido votado era o texto original da PEC e não a Emenda Aglutinativa nº 16 – ou 

qualquer outra emenda. Para que as emendas fossem analisadas primeiro, era necessária a 
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 A defesa do parlamentar foi apresentado durante a sessão deliberativa do Plenário da Câmara em 1º de julho 

de 2015. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/internet/sitaqweb/TextoHTML.asp?etapa=3&nuSessao=179.1.55.O&nuQuarto=43

&nuOrador=3&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=17:54&sgFaseSessao=OD%20%20%20%20%20%20%20%2

0&Data=01/07/2015&txApelido=PRESIDENTE&txEtapa=Com%20reda%C3%A7%C3%A3o%20final>. 
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 Idem. 
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 A defesa do parlamentar foi apresentado durante a sessão deliberativa do Plenário da Câmara em 1º de julho 

de 2015. Disponível em: 
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 A defesa do parlamentar foi apresentado durante a sessão deliberativa do Plenário da Câmara em 1º de julho 

de 2015. Disponível em: 
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apresentação de um destaque prévio de preferência para que elas possam ser votadas antes. 

Além da questão da ordem de votação, complementa o deputado Paulo Pimenta (PT/RS) que 

a deliberação da aglutinativa dependia de um simples destaque prévio – de acordo com o 

artigo 191, VIII, do RICD –, não podendo a emenda ser votada pela Mesa Diretora da Câmara 

sem essa condição. 

Em contrapartida, para aqueles que concordam com o procedimento da votação da 

Emenda Aglutinativa nº 16, as regras do Regimento Interno foram atendidas. Segundo o 

deputado Mendonça Filho
143

 (DEM-PE): “o Regimento é claro, a regra é clara: quando a 

matéria é aprovada, para se aglutinar texto, necessita-se de um destaque para apresentar 

aquele texto aglutinado; quando a matéria não é aprovada, como aconteceu ontem, não há 

necessidade de destaque, não é imperativa a apresentação de destaque para efeito de 

apresentação de emenda aglutinativa”
144

. Ademais, o artigo 122 do RICD respalda a manobra 

aglutinativa na medida em que prevê a possibilidade de se apresentar a emenda caso os líderes 

partidários presentes no Plenário aceitem o procedimento. E ainda a respeito do mesmo tema, 

o Presidente da Câmara
145

 conclui que, antes da primeira votação do Substitutivo, foi 

clarificado aos parlamentares presentes no Plenário que as emendas e o texto original 

poderiam ser votados em eventual rejeição do Substitutivo, tendo sido feito o destaque prévio. 

Complementando acerca da disputa quanto à questão da ordem de deliberação, 

argumenta o deputado Eduardo Cunha
146

 que, apesar de não estar explícito no artigo 191, V, 

do regimento, são as emendas que devem ser deliberadas primeiro e, depois, o texto original 

da proposta. Finaliza o parlamentar que a rejeição do Substitutivo não termina a discussão de 

uma PEC. E para os que não encontram erro no processo legislativo da PEC, o Regimento 

Interno é claro: existe uma ordem de votação das várias sugestões de alteração de uma PEC 

discutidas na Comissão Especial, começando-se pelos substitutivos, depois pelas emendas, e, 

se todos estes forem rejeitados, votando-se o texto original da Proposta (BRASIL, 1993). 

O terceiro ponto de discórdia entre os parlamentares é a questão específica do 

conteúdo da aglutinativa. Para as deputadas Jandira Feghali
147

 (PCdoB/RJ) e Erika Kokay
148
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(PT/DF), existe um problema com o texto da Emenda Aglutinativa nº 16 na medida em que 

ele abrange incisos – que abordam infrações como homicídio doloso e lesão corporal seguida 

de morte – rejeitados na primeira votação, significando que o mesmo texto foi votado 

novamente pelo Plenário, ferindo o artigo 60, parágrafo 5
o
, da CF/88. Para as parlamentares, 

não é possível recolocar em pauta uma emenda aglutinativa com um texto rejeitado (BRASIL, 

1993). Observa-se que o argumento, neste ponto, não se trata da repetição do objeto (geral) do 

Substitutivo em uma nova proposta na mesma sessão legislativa. E, sim, que parte da emenda 

aglutinativa apresentada é composta pelo mesmo conteúdo (específico) rejeitado do 

Substitutivo. Na interpretação da deputada Feghali, o texto da aglutinativa é, basicamente, o 

texto do Substitutivo com alguns tipos penais excluídos. 

Sobre esse ponto, o deputado Maurício Quintella Lessa
149

 (PR/AL) contra-

argumenta que todas as emendas elaboradas durante as discussões na Comissão Especial 

possuem textos próprios e que semelhanças – como tipos penais iguais – não desqualificam a 

singularidade de cada uma. Complementa o parlamentar que é inevitável que as emendas da 

PEC 171/93 tenham estruturas semelhantes entre si na medida em que elas são derivadas do 

mesmo texto original, mas isso não configura a ideia de que sejam iguais. Cada emenda tem 

seu próprio texto e o fator da identicidade não é determinado pelo uso de termos e de palavras 

iguais nos respectivos textos das emendas. Salienta-se, ainda, que a Emenda Aglutinativa nº 

16 já aguardava apreciação na mesma PEC antes mesmo da votação do Substitutivo no 

Plenário. Neste sentido, negam-se as afirmações que determinam o texto da Emenda 

Aglutinativa nº 16 como uma adaptação do Substitutivo após este ser rejeitado. Além disso, a 

própria definição de emenda aglutinativa prevista no artigo 118, parágrafo 3
o
, do RICD 

descarta o argumento da identicidade na medida em que admite a aproximação e, portanto, a 

semelhança dos objetos das emendas. Diz o dispositivo: “Emenda aglutinativa é a que resulta 

da fusão de outras emendas, ou destas com o texto, por transação tendente à aproximação dos 

respectivos objetos”. 
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Por fim, o deputado Domingos Sávio
150

 (PSDB/MG) utiliza-se do precedente 

ocorrido em maio de 2015 na votação da PEC 182/07 em favor da Emenda Aglutinativa nº 16. 

Esta PEC refere-se à reforma política em relação ao financiamento privado de campanha 

eleitoral. O resultado da votação dessa proposta foi semelhante ao que ocorreu com a PEC 

171/93: a Emenda Aglutinativa nº 22 foi rejeitada e a Emenda Aglutinativa nº 28 foi 

aprovada. Diante disso, foi impetrado Mandado de Segurança – MS 33.630/DF – contra a 

nova votação da Emenda Aglutinativa nº 28. Porém, em decisão monocrática da ministra 

relatora Rosa Weber
151

, divulgada em 16 de junho de 2015, foi decidida a rejeição do MS. O 

principal argumento da ministra consistiu no fato de a questão aglutinativa basear-se em 

interpretações dos dispositivos regimentais da Câmara dos Deputados, não competindo ao 

Poder Judiciário intervir nas “regras do jogo” do Poder Legislativo. Reconhecendo a 

importância da divisão entre os três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), essa 

autoridade do STF não concedeu o Mandado de Segurança. Observa-se que é um precedente 

que fortalece o posicionamento dos favoráveis à votação da Emenda Aglutinativa nº 16. 

Os três pontos abordados e descritos acima evidenciam a complexidade do debate 

da maioridade penal no Congresso Nacional. E apesar das insatisfações dos deputados e das 

controvérsias referentes à legitimidade da votação da emenda aglutinativa, o seu texto foi 

posto em deliberação e aprovado por 323 votos a favor e 155 contra – além de uma abstenção 

– na madrugada de 2 de julho de 2015 (BRASIL, 1993). 

Ademais, mesmo com uma conturbada aprovação no primeiro turno no Plenário, a 

PEC foi aprovada no segundo turno  em 19 de agosto de 2015 pelo Plenário da Casa: 320 a 

favor da PEC, 152 contra e uma abstenção – totalizando 473 votos parlamentares. Sendo 

assim, a Proposta foi encaminhada para o Senado Federal, onde aguarda para ser examinada 
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pela sua própria Comissão de Constituição e Justiça e, caso ratificada, votada pelo Plenário 

em dois turnos – sob o mesmo procedimento pela qual percorreu na Câmara dos Deputados
152

. 

Caso o texto aprovado pelo Plenário da Câmara não seja modificado pelos senadores, a 

emenda será promulgada por ambas as Casas do Congresso Nacional, como dita o artigo 60, 

parágrafo 3
o
, da CF/88 (BRASIL, 1993). 

Ressalva-se um último ponto dentro do debate da PEC 171/93: a posição dos 

senadores a respeito da PEC 171/93. Ao contrário dos deputados federais, segundo o editorial 

da Folha de São Paulo
153

 de 11 de agosto de 2015, existe um posicionamento diferente por 

parte dos senadores quanto à questão da maioridade penal. Para o presidente e a maioria dos 

parlamentares dessa Casa, há uma preferência por PLs que reformam o conteúdo do ECA, 

como o PL 333/2015
154

, pois consideram a reforma da legislação especial suficiente para 

solucionar a questão da criminalidade juvenil (ALEGRETTI; MATOSO, 2015). 

Um levantamento realizado por Alegretti e Matoso (2015), em matéria do jornal 

G1, indica que, dos 81 senadores, 27 são favoráveis à PEC, 45 são contrários e nove não 

quiseram se posicionar. Sendo necessários, no mínimo, 49 votos para que a proposta seja 

aprovada, é possível sugerir que a PEC pode ser arquivada após a votação da matéria pelo 

Plenário do Senado, com base no artigo 60, parágrafo 5
o
, da CF/88 e no artigo 373 do 

Regimento Interno do Senado Federal. No entanto, independentemente dos rumores e dos 

posicionamentos extraoficiais (ou oficiais) dos senadores, não se pode antever como a questão 

da maioridade penal, no âmbito da PEC 171/93, será finalizada no Congresso, na medida em 

que inúmeras discussões e audiências públicas precederão, ainda, a votação dos senadores 

acerca da matéria. 

 

5.4 O PROJETO DE LEI Nº 7.197/02: OUTRA DISCUSSÃO NO CONGRESSO 

NACIONAL 

 

Abordando-se uma proposição legislativa menos controvertida no âmbito do tema 

da maioridade penal, existem os PLs que visam alterar o ECA – com foco nas medidas 

socioeducativas. Para se aprofundar nessa discussão, será explorado o PL 7.197/02. Ressalva-

                                                         
152

 Seguindo os ditames do artigo 60, parágrafo 2º, da CF/88. 
153

 Editorial disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2015/08/1666999-questao-de-

maturidade.shtml>. 
154

 PL elaborado pelo senador José Serra que prevê, basicamente, o aumento do tempo de internação para até dez 

anos – em vez dos três anos previstos no ECA atualmente – diante de atos infracionais equivalentes a crimes 

hediondos cometidos mediante violência e grave ameaça; prevendo-se, também, unidades especiais de 

atendimentos para abrigar adolescentes desses casos específicos. 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2015/08/1666999-questao-de-maturidade.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2015/08/1666999-questao-de-maturidade.shtml


86 

 

se que o estudo deste projeto será realizado por intermédio de uma abordagem focada em seu 

conteúdo e não nos detalhes do seu processo legislativo. Ademais, salienta-se que para se 

desenvolver essa análise foram utilizados os arquivos e os dados fornecidos pelas duas Casas 

do Legislativo. 

Esse PL, idealizado no Senado Federal sob o nº 593 em 1999 visava, 

originalmente, modificar os incisos 104 e 105
155

 do ECA com o objetivo de ampliar o alcance 

do estatuto, possibilitando a aplicação de medidas socioeducativas naqueles que tiverem 

atingido a maioridade – antes que algum tipo de provisão do ECA tenha sido implementado – 

e sobre aqueles que, mesmo não tendo atingido a adolescência (doze anos), tenham praticado 

uma grave infração (BRASIL, 2002). 

Durante o seu trâmite nas duas Casas, o texto do PL foi se modificando e a ele 

foram apensados outros projetos com conteúdos similares, visando a reforma das medidas 

socioeducativas do ECA. A análise do parecer elaborado pelo deputado Carlos Sampaio, na 

Comissão Especial da Câmara dos Deputados, em 20 de maio de 2014, apresentou um 

panorama das modificações que se pretendem realizar no texto do ECA. Abrangendo-se a 

discussão da constitucionalidade, da técnica legislativa e da juridicidade até a exposição de 

alterações específicas de cada artigo, o voto do parlamentar detalha as alterações realizadas no 

texto original do senador Ademir Andrade – autor do projeto – e explana o seu conteúdo. 

Salienta-se que as modificações propostas têm base em informações reunidas nas audiências 

públicas, sendo dados que, posteriormente, foram avaliados pelos parlamentares e membros 

da sociedade civil, permitindo a elaboração do voto do parlamentar Carlos Sampaio. Este 

tentou equilibrar os diversos interesses a respeito do assunto, com destaque à necessidade dos 

jovens e à pressão social por respostas à violência e à criminalidade (BRASIL, 2002). 

Sendo assim, com base no relatório do deputado Carlos Sampaio, os artigos do 

ECA abordados que poderão ser submetidos a mudanças pelo PL 7.197/02 são os 2
o
, 108, 110, 

112, 119 (inclusão do 119-A), 121, 122, 123, 125 (além da inclusão do 125-A), 174, 178, 

244-B, 259 (e a inclusão do 259-A), além do artigo 61 do Código Penal e do artigo 1
o
 da Lei 

nº 12.462/2011. E, a partir do parecer do relator, pretende-se explanar as alterações e os 

objetivos por trás de cada uma delas. 

Uma das principais mudanças do PL acerca do ECA é a ampliação do tempo de 

internação (SALVADOR NETTO, 2015). Durante as audiências públicas realizadas para se 
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 “Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato. 

Art. 105. Ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas previstas no art. 101”. 
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debater este ponto, discutiu-se a possibilidade de aumentar o período máximo estabelecido em 

até três anos para quatro, oito ou até dez anos em casos de infrações específicas cometidas por 

adolescente em conflito com a lei que tenham entre dezesseis e dezoito anos. A justificativa 

dessa dilatação temporal é que o maior afastamento do adolescente das condições de risco em 

que vive somado a um envolvimento com atividades pedagógicas desenvolveriam um 

contexto mais eficaz no papel de ressocialização das medidas socioeducativas. Além disso, 

levantou-se a questão de que o Estado precisa de mais tempo para reintegrar o jovem à 

sociedade, não bastando o período de três anos previsto no artigo 121, parágrafo 3
o
, do ECA 

(BRASIL, 2002). 

Decidindo-se o período máximo de internação em oito anos, o PL visa alterar o 

conteúdo do parágrafo único do artigo 2
o 

e do parágrafo 3
o
, do artigo 121, e incluir outros 

parágrafos. E com essas modificações pessoas entre dezoito e 26 anos poderão ser atendidas 

pelo estatuto em casos excepcionais: se o adolescente tiver cometido infração classificada 

como crime hediondo no Código Penal – caso contrário não poderá ser internado por mais de 

três anos –, sendo transferidos para alas especiais, quando completarem dezoito anos, 

separados dos outros internos, e sendo-lhes garantido um atendimento pedagógico e/ou 

trabalho interno ou externo – a depender de autorização do juiz (BRASIL, 2002). 

Além disso, para contrapor a ampliação do tempo de privação de liberdade e 

ressalvar as intenções de reintegração do adolescente, propõe o projeto a remição do período 

de internação pelo comprometimento do adolescente com suas atividades escolares e técnico-

profissionalizantes. Para tanto, projeta-se a inclusão de um parágrafo 8
o
, no artigo 121 do 

ECA, que explicaria que o internado será remido na razão de um dia por cinco dias de 

participação nos estudos ou nas aulas de formação técnico-profissional (BRASIL, 2002). 

Outra mudança proposta pelo projeto tem relação com as deficiências do sistema 

socioeducativo – como os problemas de infraestrutura e a insuficiência de repasses 

orçamentários –, querendo-se propor novas medidas, como a destinação de cursos técnicos 

profissionalizantes. Tornando-os mandatórios, a sua criação é justificada pelo entendimento 

de que, entre os jovens, existem interesses divergentes que vão além dos pedagógicos e que 

tais cursos podem proporcionar melhores oportunidades de trabalho quando o adolescente for 

desinternado. Sendo assim, o texto do PL planeja completar o parágrafo único do artigo 123 

salientando a obrigatoriedade da formação técnica profissional nas unidades de atendimento 

(BRASIL, 2002). 

Além de incluir a obrigatoriedade da profissionalização, o PL 7.197/02 pretende 

alterar a redação do artigo 125 e incluir um novo artigo, o 259-A, ambos do ECA, abrangendo 
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as formas de tratamentos direcionados aos adolescentes internados. Propõe-se mitigar as 

omissões do Estado que ferem a integridade física e mental dos adolescentes internados, 

responsabilizando os três entes federativos pela boa implementação das medidas 

socioeducativas e permitindo até que estes realizem parcerias com entidades fora da esfera 

governamental. E a inserção do novo dispositivo visa coibir a desídia estatal na medida em 

que determina que o Chefe do Executivo do estado deve adequar os Centros de Internação de 

acordo com os princípios e orientações do ECA, em quatro anos (a contar da data da posse 

após a publicação da nova lei), podendo o governador ser responsabilizado por improbidade 

administrativa. E todos esses procedimentos serão fiscalizados pelo Ministério Público e pelo 

Conselho Tutelar (BRASIL, 2002). 

Somado a essas mudanças, o projeto pretende ampliar o rol de possibilidades para 

a aplicação da internação. Observa-se que o artigo 122 do ECA traz as situações em que é 

autorizada a privação de liberdade do adolescente em conflito com a lei. O projeto torna 

obrigatória a internação em caso de cometimento de ato infracional equiparado a crime 

hediondo. Mas, com o intuito de tornar o processo de internação menos aleatório, o voto do 

relator salienta a necessidade de avaliações e de tratamentos psiquiátricos antes da estipulação 

da medida socioeducativa de privação de liberdade. O exame psiquiátrico e o teste projetivo 

de personalidade seriam obrigatórios antes da internação – definitiva e provisória –, por ser 

considerada fundamental para a formação do convencimento do juiz a respeito da eficiência 

da privação de liberdade nos casos específicos. Para tanto, projeta-se modificar os artigos 108, 

110 e 121 do ECA, incluindo-se a obrigatoriedade do laudo psiquiátrico tanto para a 

internação quanto para a desinternação do adolescente (BRASIL, 2002). 

Outro aspecto trazido pelo PL é acerca da possibilidade de se disponibilizar 

tratamentos a adolescentes internados que tenham transtornos mentais. Tal medida seria 

possível com a inclusão de um novo inciso ao artigo 112, do ECA, prevendo a medida de 

segurança, e a inserção de um novo artigo 125-A, da mesma legislação, tratando das diretrizes 

e das características do tratamento no estabelecimento psiquiátrico para casos de adolescentes 

com transtornos graves que determinem a sua alta periculosidade. Agora, em casos em que a 

condição psiquiátrica não seja considerada grave e o jovem não exponha a sociedade e a si 

mesmo a situação de risco, planeja-se dispor o tratamento ambulatorial ao adolescente até que 

este recupere sua plena capacidade psíquica (BRASIL, 2002). Para tanto, o projeto visa inserir 

o artigo 119-A no ECA, para que seja garantido tal tratamento nas unidades de atendimento. 

Um ponto levantado nas discussões posteriores às audiências públicas é a questão 

da integridade física e mental do adolescente entre a sua apreensão pela polícia até a decisão 
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do juiz a respeito de qual medida aplicar em casos de infrações graves e/ou de repercussão 

social. 

A começar pela questão das condições atentatórias à dignidade do menor de idade 

na sua condução pela polícia, propõe o PL a reforma do artigo 178, do ECA, para que seja 

reforçada a proibição de situações que submetam adolescentes a condições que firam sua 

dignidade durante o seu transporte e sua condução pelas autoridades policiais. Nesta mesma 

lógica, defende o voto do relator a suspensão da liberação imediata do adolescente – em 

determinadas circunstâncias – que é garantida pelo texto original do ECA em seu artigo 174. 

Sob o mesmo argumento protetivo, justificando-se querer resguardar o adolescente do assédio 

popular e de eventual ameaça dos adultos aliciadores, o relator propõe que o adolescente 

suspeito não seja mais liberado sob termo de compromisso dos pais ou de responsável em 

casos de infração praticada mediante grave ameaça ou violência ou em situações em que seja 

averiguada a necessidade do jovem permanecer internado para que seja assegurada sua 

segurança e a ordem pública (BRASIL, 2002). 

Por fim, outro ponto discutido e usado como argumento favorável ao 

enrijecimento das penas é o aliciamento de menores de dezoito anos por parte de criminosos. 

É um tema do PL que implica a modificação do artigo 244-B – além da inclusão de um novo 

parágrafo 1
o
-A – do ECA e a inserção de um novo dispositivo no artigo 61, II, do Código 

Penal de 1940. Com o objetivo de tornar mais rígido o crime de aliciação de uma criança e/ou 

de um adolescente, o texto do projeto pretende determinar a configuração do crime de 

corrupção de adolescente independentemente de prova de efetivo envolvimento do menor de 

idade, além de majorar a pena, aumentando o tempo de reclusão de quatro a oito anos (em vez 

de manter o intervalo de um a quatro anos). Nessa mesma linha de raciocínio, o PL 7.197/02 

objetiva incluir como mais um tipo de agravante de pena a utilização do indivíduo menor de 

dezoito anos para prática de uma infração penal, adicionando a alínea “m”, no inciso II, do 

artigo 61 do Código Penal (BRASIL, 2002). 

O voto do relator a favor da aprovação do PL 7.197/02 revela o conteúdo do 

Substitutivo ao conteúdo do projeto original. Visando equilibrar as demandas e os pontos 

estratégicos abordados durante as audiências públicas – realizadas para debater acerca das 

possíveis modificações que serão realizadas ao ECA – é possível observar que é um texto que 

tenta responder às exigências da sociedade por medidas mais duras ao jovem em conflito com 

a lei e, ao mesmo tempo, priorizar a proteção e a reintegração do adolescente (BRASIL, 2002). 

Apesar dos esforços, o texto do PL gera controvérsias entre os parlamentares de 

ambas as Casa Legislativas. O que se pode abstrair das discussões das comissões é que o PL 
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servirá apenas como um paliativo diante da complexidade dos problemas estruturais que 

envolvem a criminalidade juvenil. Para aqueles que são contrários ao ECA como um todo, 

estes almejam uma legislação mais rígida e repressiva; e, para aqueles que defendem a 

doutrina da Proteção Integral do estatuto, a solução da violência e da criminalidade juvenil 

não se encontra no endurecimento das leis e, sim, nas reformas sociais. Para estes últimos, 

além do ceticismo em relação à eficácia do poder normativo no tocante a comportamentos e 

condições sociais, é a permanência dos problemas socioeconômicos, orçamentários e políticos 

que dificulta a concretização dos dispositivos legais – são os mesmos argumentos utilizados 

por aqueles desfavoráveis à PEC 171/93. A deficiência do ECA é justificada pela desídia dos 

órgãos envolvidos e pela escassez de recursos públicos que possibilitem a implementação 

completa das medidas socioeducativas e, até mesmo, do resguardo das mínimas garantias 

fundamentais da criança e do adolescente, como saúde e educação (BRASIL, 2002). 

Pode-se observar que existem dissensões significativas referentes à viabilidade e à 

eficácia do PL. Hoje, o PL encontra-se na Câmara dos Deputados, aguardando a formação da 

Comissão Temporária pela Mesa da Câmara dos Deputados para começar a ser apreciado 

pelos parlamentares novamente na medida em que o parecer do deputado Carlos Sampaio não 

foi votado na Comissão Especial estabelecida em 2014. Assim, por força do artigo 105 do 

RICD, o PL 7.197/02 foi arquivado ao final da legislatura e voltou a ser discutido em 2015. 

 

5.5 CONCLUSÕES PRELIMINARES A RESPEITO DO MAPEAMENTO 

 

É possível abstrair algumas conclusões preliminares a respeito dos modelos das 

proposituras referentes ao debate da maioridade penal: 

 

a) em aspectos gerais, existem dezenas de modelos de PECs e de PLs que abordam a questão 

da maioridade penal de forma direta ou indireta. O fato de existirem 93 propostas e projetos 

acerca da inimputabilidade insinua que existe uma dificuldade de se alcançar um consenso 

entre os parlamentares sobre a melhor forma de se abordar a questão da maioridade penal e da 

criminalidade juvenil. Uns querem a redução da idade penal para catorze anos, outros 

acreditam que o aumento do tempo de internação para dez anos será suficiente. Portanto, a 

discussão vai além da PEC 171/93 e do PL 7.197/02, mesmo que estas sejam as proposituras 

que mais avançaram no processo legislativo; 
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b) em termos de conteúdo das proposições legislativas, observa-se que a quantidade e a 

variedade de modelos de PLs no Congresso Nacional também indicam a existência de 

alternativas à redução da idade penal para lidar com a criminalidade juvenil. O aumento do 

tempo de internação – para seis ou dez anos – e a possibilidade de estender as medidas 

socioeducativas a maiores de dezoito anos são algumas das alternativas trazidas pelos projetos. 

Além de haver outras opções à diminuição da maioridade penal, pode-se identificar uma 

evolução do conteúdo das PECs e dos PLs ao longo dos anos, o que permite sugerir a 

existência de uma conscientização de que o problema da criminalidade juvenil deve ser 

tratado de forma cautelosa. Observando-se as figuras 5.1 e 5.2, é possível identificar nos 

grupos que tanto as propostas quanto os projetos passaram a ter mais condições para legitimar 

a redução da idade penal e a especificar melhor as reformas do ECA, respectivamente. Por 

exemplo
156

, as propostas que passaram de “reduções da idade penal baseado no fator etário” – 

do Grupo I com modelo proposto pela primeira vez em 1989 – para “diminuição da idade 

penal condicionada ao tipo de infração cometida e após análise psicológica” – do grupo IV 

com modelo proposto pela primeira vez em 1996. Sete anos após a apresentação do modelo 4, 

do grupo I, em 1989 – que propõe a diminuição da idade penal com base, somente, no alcance 

da idade determinada –, foi elaborada a proposta do modelo 19, em 1996, que exigiu a 

condição etária (dezesseis anos), o tipo infracional (crimes hediondos) específico e a 

capacidade de se compreender o ilícito. O aumento do caráter repressivo é inexorável às 

proposituras, mas parece crescer o entendimento de que a redução da idade penal baseada 

somente na faixa etária – sem levar em conta elementos específicos do adolescente – não é a 

solução dessa crise social; 

 

c) sob perspectivas políticas e geográficas, a distribuição dos partidos políticos em relação às 

PECs e aos PLs evidenciam que existe uma consistência partidária e ideológica quanto à 

questão da maioridade penal. As tabelas 4.3 a 4.6 do capítulo anterior mostram que, 

praticamente, são os mesmos partidos, ao longo de 27 anos, que propõem propostas voltadas 

para a redução da maioridade penal e projetos que visam o aumento do conteúdo repressivo 

do ECA. Além disso, foi identificado que a maioria das PECs e dos PLs foi formulada por 

deputados e senadores representantes dos estados da região Sudeste do país, que, 
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 Analisando os seis grupos em que foram reunidas as PECs, observa-se que as propostas com mais condições 

para diminuir a idade penal são as mais recentes. Com exceção ao grupo I – em que as PECs variam de 1989 

até 2015 –, as demais seguem essa lógica temporal. As propostas do grupo II são de 1999 a 2004, as do grupo 

III variam de 1992 a 2014, as do grupo IV são de 1996 a 2015, as do grupo V variam de 2001 a 2011 e, por 

fim, as do grupo VI, os modelos “alternativos” e que fogem dos padrões anteriores, são de 2001 a 2014. 
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normalmente, são associados às áreas de maior concentração populacional e de níveis de 

violência e crime; 

 

d) especificamente na análise da PEC 171/93, é possível realizar algumas conclusões 

concernentes ao debate da maioridade no Congresso e na sociedade. Pode-se afirmar que os 

deputados federais e os senadores possuem opiniões conflitantes quanto à questão da redução 

da idade penal. A aprovação da proposta na Câmara mostra a posição favorável da maioria 

dos parlamentares, inclusive a do presidente da Casa, deputado Eduardo Cunha, em relação à 

diminuição da maioridade. Por outro lado, a maioria do Senado Federal e o presidente da Casa, 

senador Renan Calheiros, sinalizam que preferem os projetos que visam reformar o ECA às 

propostas que objetivam reduzir a idade penal (ALEGRETTI; MATOSO, 2015). Essa 

contextualização torna-se mais interessante na medida em que ambos os presidentes, da 

Câmara e do Senado, pertencem ao mesmo partido político, o PMDB. A divisão dentro do 

Congresso Nacional permite sugerir que existe uma divisão dentro do partido, no mínimo, a 

respeito da maioridade penal.  

 

e) outro ponto que se pode apreender da análise da PEC 171/93 é a predominância de 

argumentos jurídicos que foram levantados pelos deputados federais nas sessões deliberativas 

do Plenário da Câmara. Parte da argumentação é composta por discursos e defesas dos 

parlamentares que se baseiam em questões constitucionais e regimentais. Principalmente no 

primeiro turno da votação da PEC no Plenário da Câmara, nota-se a abordagem de questões e 

disputas interpretativas do RICD – como o embate acerca da validade da Emenda 

Aglutinativa nº 16 – e da CF/88 – com destaque ao seu artigo 60, parágrafo 5
o
. Os argumentos 

não focaram na exploração dos fatores inerentes à criminalidade juvenil, nos aspectos e 

princípios do ECA, na organização do Sistema de Justiça – Comum ou Infanto-Juvenil – e na 

negociação de propostas que culminem na formação de uma PEC consensual. Existem 

argumentações ideológicas, sociológicas e políticas
157

 no debate da PEC 171/93, mas as 

discussões concentraram-se nos elementos jurídicos e nos desentendimentos no âmbito 

interpretativo da lei e do RICD, o que dificulta a construção de discussões que abordem o 

cerne do problema, que é a criminalidade juvenil e o bem-estar da infância e juventude. Não 
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 Como o entendimento de que crianças e adolescentes de hoje são mais maduros e possuem maior 

discernimento em relação à ilicitude de seus atos do que os jovens idealizados pelo Código Penal nos anos 

1940, como é necessária a aplicação de medidas mais duras para se lidar com o crescente índice da 

criminalidade juvenil e como o problema do crime e da violência podem estar mais atrelados a fatores 

socioeconômicos do que ao avanço da tecnologia e, assim, do amadurecimento precoce das crianças e dos 

adolescentes. 
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se nega a relevância da coerência entre as leis para o ordenamento jurídico, mas o papel do 

Poder Legislativo inclui, também, a construção de proposituras mais benéficas possíveis para 

a sociedade. Ademais, a própria população brasileira parece se concentrar mais em 

argumentos socioeconômicos e ideológicos – como será visto no capítulo seguinte. As 

argumentações identificadas nas discussões relativas à maioridade penal da população e das 

organizações civis – como o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e a Conectas – 

parecem abordar melhor as alternativas à redução da idade penal, os problemas sociais 

concretos e a necessidade de se chegar a um consenso e construir um sistema (penal ou não) 

eficaz frente à criminalidade juvenil. O papel do Poder Legislativo parece estar sendo 

cumprido pelo povo que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal - indiretamente - 

deveriam representar. 
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6 O DEBATE DA MAIORIDADE PENAL NA SOCIEDADE BRASILEIRA 

 

Exposto o mapeamento do debate da maioridade penal no Congresso Nacional, 

pretende-se apresentar, brevemente, o posicionamento da população brasileira e de 

determinadas instituições quanto à matéria. Nos últimos meses, diversas entidades – como a 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o Fórum Nacional de Segurança Pública, a OAB, 

a ONU e a Rede Justiça Social – têm expressado suas respectivas posições no tocante à 

questão da redução da idade penal. É possível observar justificativas diferentes e críticas 

referentes ao texto da PEC 171/93. 

Salienta-se que esse debate na sociedade moldou-se ao conteúdo da PEC 171/93, 

na medida em que é a proposta que está sendo deliberada no Congresso atualmente e recebe 

atenção da mídia devido ao seu avanço no processo legislativo. Sendo assim, esta parte do 

capítulo discutirá como a sociedade enxerga a questão da maioridade à luz dessa PEC. 

Para 83,9% da população brasileira, a PEC 171/93 deve ser aprovada pelo 

Congresso Nacional
158

. Existe uma pressão social sobre o Estado por medidas mais 

repressivas para lidar com os problemas da segurança pública e, especificamente, da 

criminalidade juvenil. E a redução da idade penal é uma proposta que agrada a maioria da 

população brasileira diante dos índices de violência do país. Nota-se que os argumentos 

trazidos pela parte da sociedade que se posiciona a favor da PEC repetem os abordados pelos 

parlamentares da Câmara dos Deputados no debate da proposta. 

Por outro lado, o posicionamento de algumas instituições de justiça e de 

organizações civis é contrário à redução da maioridade penal. A Defensoria Pública, a 

Conectas Direitos Humanos (que faz parte da Rede Justiça Social) e a ONU são desfavoráveis 

à PEC 171/93. No caso da OAB
159

, do Poder Judiciário e do Ministério Público, porém, 

existem dissensões entre os membros desses institutos, não havendo um consenso definitivo 

entre eles no que tange ao assunto (TOMÉ, 2015). Por exemplo, uma matéria divulgada no 

Jornal da OAB
160

 apresenta que há opiniões diferentes entre os advogados a respeito da 

redução da idade penal: uns apoiam e outros não. Observa-se, portanto, que a divergência 
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 Segundo uma pesquisa divulgada pela Câmara dos Deputados disponível em: 

<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/494131-PESQUISA-83,9-DOS-

BRASILEIROS-SAO-FAVORAVEIS-A-REDUCAO-DA-MAIORIDADE-PENAL.html>. 
159

 É importante salientar que, no caso da OAB, existe um posicionamento oficial da instituição acerca da 

redução da maioridade penal. Disponível em: <http://www.oab.org.br/noticia/28231/oab-e-contra-a-reducao-

da-maioridade-penal>. No entanto, isso não impede que haja dissensões relativas ao assunto entre os seus 

integrantes. 
160

 COSTA, Fernando José da; SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Reduzir a Maioridade Penal pode 

diminuir a Criminalidade?. Jornal do Advogado, São Paulo, Ano XL, no. 404, abr./2015, pp. 12-13. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/494131-PESQUISA-83,9-DOS-BRASILEIROS-SAO-FAVORAVEIS-A-REDUCAO-DA-MAIORIDADE-PENAL.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/494131-PESQUISA-83,9-DOS-BRASILEIROS-SAO-FAVORAVEIS-A-REDUCAO-DA-MAIORIDADE-PENAL.html
http://www.oab.org.br/noticia/28231/oab-e-contra-a-reducao-da-maioridade-penal
http://www.oab.org.br/noticia/28231/oab-e-contra-a-reducao-da-maioridade-penal
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relativa à questão da maioridade é um elemento inerente ao debate. 

Isso posto, cabe apresentar alguns dos argumentos trazidos pelas instituições 

mencionadas acima para que seja possível ponderar brevemente como o debate está sendo 

delineado na sociedade. 

 

6.1 A CLÁUSULA PÉTREA E OS TRATADOS INTERNACIONAIS 

 

O limite material das emendas constitucionais é considerado um argumento válido 

contra o conteúdo da PEC 171/93. Para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo (2015, p. 

1), existe uma clara vedação no artigo 60, parágrafo 4
o
, inciso IV, da CF/88 que impossibilita 

a redução da maioridade penal. Afinal, esse dispositivo não abrange somente os direitos e as 

garantias individuais listados no artigo 5
o
 da CF/88, e, sim, também, outros distribuídos pelo 

texto constitucional, inclusive o artigo 228 da CF/88, que estipula a idade da maioridade penal. 

Interpretando-se a inimputabilidade penal como direito individual fundamental, a 

PEC 171/93 é vista como uma afronta à CF/88 e, também, aos diplomas internacionais que 

foram internalizados no ordenamento jurídico que tratam dos Direitos das Crianças e dos 

Adolescentes às quais o Estado brasileiro é signatário. Um deles é a Convenção sobre os 

Direitos da Criança que estabelece a idade de maioridade penal aos dezoito anos como ideal e 

institui a doutrina da Proteção Integral como diretriz das políticas públicas específicas a esse 

grupo e do funcionamento do Sistemas de Justiça Infanto-Juvenil das nações participantes. E 

o Brasil, como signatário, tem o dever de honrar seus compromissos internacionais 

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2015). 

Ademais, ressalva-se que o arquivamento da PEC 171/93 é respaldado pelo 

princípio que proíbe o retrocesso social hasteado pela ONU e defendido como jurisprudência 

pelas cortes internacionais de direitos humanos. Apresentando-se o direito da maioridade 

penal como um direito social garantido pelo artigo 6
o
 da CF/88 – na medida em que direitos 

referentes à infância são considerados como tal –, a proposta sinaliza um retrocesso social que 

é, por sua vez, desaprovado pela ONU (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2015; ONU, 2015). 

Do outro lado da discussão, membros da OAB, como Fernando José da Costa
161

, 

negam o valor de cláusula pétrea do artigo 228 da CF/88. Para ele, a maioridade não é uma 

garantia individual, pois as cláusulas pétreas não devem ser interpretadas de forma 

                                                         
161

 COSTA, Fernando José da; SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Reduzir a Maioridade Penal pode 

diminuir a Criminalidade?. Jornal do Advogado, São Paulo, Ano XL, nº. 404, abr./2015, pp. 12-13. 



96 

 

excessivamente abrangente. Uma visão elástica de seu alcance limitaria de modo indevido o 

espaço próprio de deliberação majoritária, de competência sobretudo do Poder Legislativo, e 

cristalizaria o texto constitucional, em prejuízo do pluralismo político. 

Por fim, quanto ao entendimento de que a proposta não pode proceder devido à 

previsão
162

 da Convenção sobre os Direitos da Criança que defende a maioridade aos dezoito 

anos, para o advogado não é possível tal interpretação. Com base no artigo 37, “a”
163

, do 

documento internacional, o marco etário não proíbe a implementação ou modificações 

legislativas em relação às sanções penais referentes ao adolescente. As vedações trazidas pela 

convenção limitam-se a proibir a aplicação de penas perpétuas e desumanas à criança e ao 

adolescente que cometem uma infração. E a mesma lógica aplica-se ao Pacto de São José da 

Costa Rica. Não existe proibição expressa referente à redução da maioridade penal. Tal 

diploma dá diretrizes em relação aos princípios que devem ser incorporados – como a 

dignidade humana e o devido processo legal – e ao funcionamento de um Sistema de Justiça 

Especializado que se diferencie em aspectos como celeridade processual e atendimento 

pedagógico aos adolescentes, por serem indivíduos em condições especiais de 

desenvolvimento (BRASIL, 1993). 

 

6.2 A EFICIÊNCIA DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  

 

O ECA é uma legislação especial que segue a doutrina da Proteção Integral. A 

partir dessa diretriz, as situações que envolvem o adolescente em conflito com a lei são 

abordadas por intermédio de mecanismos pedagógicos, priorizando-se medidas que envolvam 

a participação familiar e comunitária, sem olvidar o seu caráter punitivo na sua 

implementação (FERREIRA, 2006). 

No entanto, a insuficiência orçamentária, a incoerência legal e funcional das 

instituições envolvidas, a agressão às garantias individuais e outros problemas dificultam a 

concretização dos dispositivos previstos no ECA e sua própria legitimação diante da 

sociedade – devido à sua ineficiência frente à criminalidade juvenil. Nesse sentido, pode-se 

afirmar que existe uma inconsistência entre o que o estatuto consolida de fato e o que se quer 
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firmar e concretizar (TEIXEIRA, 2006). Completa Fábio José Bueno
164

, que, se o ECA fosse 

implementado em sua totalidade, este conseguiria lidar com os problemas infracionais e 

concretizar a reinserção do adolescente à sociedade. É uma situação que evidencia a 

desnecessidade de uma PEC que preveja a diminuição da maioridade penal com o intuito de 

coibir a participação de adolescentes em atos infracionais. 

O reflexo dessa falha do ECA é um dos motivos levantados por aqueles que 

escusam o estatuto dos números de reincidência dos adolescentes em conflito com a lei. O 

número em si, que gira em torno de 20% entre menores de dezoito anos, não é tão alarmante 

diante dos 70% de adultos reincidentes no sistema prisional comum (GOMES, 2014). Nesse 

ponto, para a ONU (2015, p. 1), diante da baixa (relativa) taxa de reincidência entre 

adolescentes, uma reforma do estatuto seria suficiente para lidar com o problema. A 

elaboração de estratégias que garantam a concretização do caráter pedagógico, 

profissionalizante e protetivo das medidas socioeducativas previstas no ECA é vista como um 

caminho mais adequado, pela ONU, para lidar com a violência e a criminalidade juvenil. 

Do outro lado da questão, para aqueles que se opõem à manutenção da idade penal 

aos dezoito anos, não basta a reforma do ECA e da concretização de seus dispositivos. Para 

Cláudio da Silva Leiria (2015) e Bueno
165

, existe uma incoerência entre o adolescente 

idealizado pela legislação – o Código Penal de 1940, a CF/88 e o ECA – e o adolescente da 

atualidade. O avanço da tecnologia permitiu que jovens atingissem a maturidade de forma 

relativamente mais rápida, exigindo-se o acompanhamento dessas mudanças por parte da 

CF/88 e de outras leis relacionadas. Além disso, segundo José Muiños Filho
166

, para coibir a 

criminalidade juvenil, o medo de consequências mais duras pela diminuição da idade penal é 

fundamental. Não se nega a necessidade de aperfeiçoamentos no tocante aos mecanismos 

socioeducativos do estatuto, mas para esses três juristas a reforma do ECA é insuficiente, 

devendo a lei evoluir com a sociedade. 

Ademais, completa Leiria que a própria maioridade civil e política estabelecida 

aos dezesseis anos enaltece a incoerência da estipulação da idade penal aos dezoito anos. 

Assim como argumentam os deputados federais no subcapítulo anterior, é contraditório 
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permitir que os jovens tenham todas as prerrogativas e direitos sendo que, perante um ato 

infracional, a responsabilidade penal não é exigida. Para Costa
167

, o adolescente tem 

discernimento aos dezesseis anos para compreender a ilicitude das infrações, podendo 

responder pelos seus atos no âmbito do Código Penal. 

 

6.3 A SOBRE-UTILIZAÇÃO DO DIREITO PENAL 

 

Outro argumento levantado por aqueles que discordam do conteúdo da PEC é o 

uso excessivo do Direito Penal como forma de lidar com os problemas da segurança pública. 

Segundo a Defensoria Pública do Estado de São Paulo (2015, p. 4), pode-se observar que há 

uma “cultura” no uso do enrijecimento normativo para lidar com o crescimento dos índices da 

violência e do crime no país. Alguns exemplos que evidenciam esse comportamento são a 

aprovação da lei de crimes hediondos (Lei nº 8.072/90) e a Lei nº 11.342/06 que endurece as 

sanções referentes ao crime do tráfico de drogas. E, para a Defensoria (2015, p. 4), há uma 

correlação entre o período em que foram aprovadas tais leis e a quantidade de pessoas 

encarceradas no sistema prisional dos adultos: entre 1995 e 2005, período em que a Lei nº 

8.072/90 teria influenciado, a população carcerária passou de 148 mil para 361 mil presos, e, 

de 2005 a 2009, esse valor passou para mais de 473 mil detentos, possivelmente devido à 

nova lei relativa ao tráfico de entorpecentes. 

A partir disso, a instituição interpreta que não somente o Estado confia no Direito 

Penal como um meio cabível para solucionar a crise da segurança pública como, também, não 

enxerga que o encarceramento não se mostra como o método mais eficiente para reintegrar o 

indivíduo à sociedade (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2015). 

Ademais, para alguns membros da OAB, como Alamiro Velludo Salvador Neto
168

, as taxas de 

criminalidade não possuem qualquer relação com o grau de severidade das leis penais. Sendo 

assim, a PEC 171/93 é vista como mais uma tentativa fracassada do Estado inclinar-se no 

instrumento normativo para solucionar essa crise social. 
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6.3 PERICULOSIDADE E VITIMIZAÇÃO DOS JOVENS 

 

Em relatório divulgado após a aprovação da PEC na CCJC da Câmara dos 

Deputados em 31 de março de 2015, a ONU levantou um argumento importante contra a 

redução da maioridade penal. Para ela (2015, p. 1), é desconcertante o Brasil estar em meio a 

uma “disputa legislativa” que poderá resultar no aumento da punição de adolescentes que são, 

na verdade, vítimas de crimes brutais como o homicídio. Em um país em que são relatados 

mais de 53 mil casos de mortes violentas apenas em 2013, o foco dos parlamentares deveria 

estar no aprimoramento de políticas sociais e de segurança que combatam diretamente os 

níveis de violência, de criminalidade e de exclusão social (FÓRUM BRASILEIRO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA, 2014). 

Casos notórios propagados pela mídia, como o assassinato brutal do casal Liana 

Friedenbach e Felipe Caffé em 2003, fortalecem a impressão de que os adolescentes têm 

participação expressiva no cometimento de infrações equivalentes a crimes hediondos no 

Brasil. No entanto, segundo dados da SINASE (2014) e do Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública (2014), menos de 10% das infrações cometidas por adolescentes em 2012, no plano 

nacional, referem-se a casos de homicídio, sendo os mais representativos o roubo (38,7%) e o 

tráfico de drogas (27,05%), e, mais especificamente, no estado de São Paulo, no mesmo ano, 

o homicídio representou apenas 1,62% das infrações cometidas por adolescentes, sendo o 

roubo qualificado (43,98%) e o tráfico (38,24%) os mais representativos também no estado 

paulista. 

De acordo com o Mapa da Violência, elaborado por Waiselfisz (2014), a 

mortalidade violenta é uma das principais causas dos óbitos expressivos da juventude 

brasileira. Apesar da violência como causa da morte de jovens ser mais representativa entre 

dezenove e 29 anos, não se pode ignorar o problema na vida de adolescentes, como pode ser 

visto no gráfico 4.1 – no capítulo 4 – em que se demonstra o quanto a violência (em lato 

sensu) é um dos fatores principais das mortes de indivíduos entre catorze e 29 anos. 

Portanto, calcula a ONU (2014) que a periculosidade do jovem que hoje infringe a 

lei está sobre-estimada e as crianças e os adolescentes, estejam eles em choque ou não com as 

normas, são mais vítimas de um sistema socialmente desigual do que propagadores da 

violência e da criminalidade (NALINI, 2015). 
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6.5 A QUESTÃO DA IMPUNIDADE 

 

A impunidade é arguida como um dos principais fatores da necessidade de se 

reduzir a maioridade penal. E ela é responsabilizada pela leniência das medidas 

socioeducativas previstas no ECA. Segundo Costa
169

, em termos de infrações cometidas por 

adolescentes, argumenta-se que há uma incoerência entre o tempo de internação (de até três 

anos) e a gravidade do ilícito cometido pelo adolescente. E, diante do aumento do 

envolvimento de jovens no crime, as medidas socioeducativas do ECA apresentam-se como 

ineficazes e insuficientes para lidar com a crise da segurança. 

Toma-se, por exemplo, um adolescente que tenha cometido o crime de estupro 

previsto no caput do artigo 213 do Código Penal. Deixando de lado as possibilidades de 

agravantes e de atenuantes da pena, esta pode ser de seis a dez anos caso seja cometido por 

um adulto. A ilustração explica a sensação de impunidade pela qual passa a sociedade na 

medida em que o adolescente que cometeu o mesmo crime poderá ser internado somente por 

até três anos. Para Bueno
170

, o estatuto não é rigoroso o suficiente para lidar com jovens de 

dezesseis a dezoito anos que tenham cometido infrações graves como o estupro. Além disso, 

para este membro do Ministério Público, a situação deteriora-se diante de casos em que 

menores de idade, sabendo de sua condição especial, assumem a responsabilidade de um 

infração que tenham cometido com adultos. O aliciamento, portanto, é visto também como 

uma justificativa da necessidade da aprovação da PEC 171/93. 

Por outro lado, o argumento da impunidade é contrariado pela grande quantidade 

de pessoas encarceradas. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2014, p. 82), o 

Brasil é o país que mais prende – tanto adultos quanto adolescentes – conseguindo, em 2013, 

ocupar a quarta posição no quesito de nação com a maior população carcerária, totalizando 

mais de 574 mil presos – perdendo somente para os Estados Unidas, a China e a Rússia. 

Para a Conectas Direitos Humanos
171

, o estatuto abarca, de fato, inúmeras 

garantias à criança e ao adolescente. No entanto, a organização afirma que a prática é 

diferente do plano normativo. A falta de recursos públicos e o fraco compromisso das 

autoridades responsáveis por cumprir os dispositivos do estatuto impedem a sua completa 
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aplicação, acarretando a sobre-utilização de medidas restritivas e privativas de liberdade e a 

manutenção de unidades de atendimento com infraestruturas precárias, sem prever, às vezes, o 

atendimento pedagógico e profissionalizante exigido por lei. Ou seja, o adolescente acaba 

cumprindo as medidas socioeducativas nas mesmas condições de um adulto condenado à 

prisão (ONU, 2015; CASTRO; ROSSETTI, 2015). 

Para os contrários à redução da idade penal, como a ONU e a Conectas, o discurso 

da excessiva leniência do estatuto levantado pelos defensores da PEC é incoerente diante do 

número de jovens internados, da inexistência de infraestrutura adequada para os atender e da 

violação de seus direitos quando estão sob a custódia do Estado. 

 

6.6 A SUPERLOTAÇÃO DOS CÁRCERES 

 

Um último ponto a se considerar é a superlotação dos presídios brasileiros. Como 

dito acima, em 2013, o Brasil totalizou quase 580 mil pessoas encarceradas, ocupando o 

quarto lugar no ranking dos países com a maior população prisional (FÓRUM BRASILEIRO 

DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2014). Além disso, segundo o Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ, 2014), existe um déficit de mais de 350 mil vagas nas prisões brasileiras. Isso significa 

que existe uma vaga para 1,7 prisioneiro. 

Para a Conectas Direitos Humanos
172

 e o Instituto Brasileiro de Ciências 

Criminais (2015a), além do problema da superlotação das penitenciárias, que se agravará caso 

a PEC seja aprovada, a situação se deteriora
173

 na medida em as prisões são ambientes 

dominados pelo medo e pela violência – que culmina na formação de facções criminosas 

internas –, além da prevalência de condições precárias da infraestrutura dos presídios 

brasileiros. Como explicam Silveira, Naves e Crozera (2015, p. 18): “conhecendo a realidade 

do sistema prisional pelas visitas realizadas em todo o país, sabemos que o cárcere é 

estruturalmente um local de tratamento desumano e degradante, onde o Estado contribui para 

a produção e perpetuação da cultura da violência, ao invés de reduzi-la”. Esta afirmação 

permite concluir que a questão não se restringe às péssimas condições a que são submetidos 

os prisioneiros. Mas, também, ao fato de que as prisões são escolas de crime que funcionam 

apenas como instituições em que proliferam a violência e a criminalidade. 
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Para a ONU (2015, p. 2), apesar das inúmeras deficiências dos mecanismos de 

proteção e de ressocialização previstos pelo estatuto, a estrutura funcional do ECA deve ser 

mantida, pois, ao menos, ela mantém o adolescente separado do adulto criminoso que, 

normalmente, tem mais a ensinar a respeito do mundo do crime. Além disso, o estatuto, 

reformado à luz da doutrina da Proteção Integral, pode ser mais promissor do que a mitigação 

de direitos conquistados pelos menores de dezoito anos com a CF/88 e os tratados 

internacionais. Completa a OAB
174

 que não é necessário restringir os direitos e as garantias 

fundamentais conquistados com a CF/88 e com o ECA para coibir a criminalidade juvenil, 

bastando garanti-los de fato. 

  

Apresentados os argumentos trazidos por cada entidade – ou por seus respectivos 

representantes e/ou membros – acima, é possível notar que existem discordâncias dentro das 

instituições, como a OAB, o Poder Judiciário e o Ministério Público, apesar dos 

pronunciamentos oficiais de cada entidade. Uns apoiam a maioria da população que defende a 

redução da maioridade penal. Outros criticam o conteúdo e o avanço da proposta no processo 

legislativo. Observa-se que o tema é complexo e exige cautela em sua determinação na 

medida em que envolve diversas variáveis – como sistema penitenciário, educação, 

desigualdade social, entre outros – que vão além da reforma dos dispositivos do ECA e da 

CF/88. 

Ademais, interpreta-se que, apesar do apoio popular e das votações no Plenário da 

Câmara dos Deputados acerca da PEC 171/93, a redução da maioridade penal não é uma 

pretensão que não sofre oposições. A maioria do Senado Federal sinaliza que se opõe a ela. E 

instituições civis e jurídicas essenciais, como a Conectas Direitos Humanos, a Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo, o Poder Judiciário, a OAB e o Ministério Público, mesmo 

estando internamente divididas, mostram-se resistentes à possibilidade de se imputarem 

menores de dezoito anos penalmente. A matéria divide a sociedade. 
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http://www.oab.org.br/noticia/28231/oab-e-contra-a-reducao-da-maioridade-penal
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7 CONCLUSÃO 

 

À luz da teoria clássica do delito, crime é toda conduta típica, antijurídica e 

culpável (NUCCI, 2013). E é neste terceiro quesito que se desenvolve a discussão da 

inimputabilidade do adolescente prevista no artigo 228
175

 da CF/88. O dispositivo ressalva a 

sujeição desse indivíduo às normas da legislação especial, não isentando o adolescente da 

responsabilidade dos seus atos infracionais e submetendo-o às consequências previstas no 

ECA. Assim, jovens de doze a dezoito anos em conflito com a lei são sujeitos às medidas 

socioeducativas que visam reintegrá-los à vida social. Porém, o contexto da crise da segurança 

pública questiona a eficiência do ECA e inquieta a sociedade por medidas mais punitivas, 

sendo uma delas a diminuição da idade penal. 

A atual dinâmica do debate da redução da maioridade penal tem como uma das 

causas
176

 a pressão social, sobre o Estado, advinda da percepção do aumento da violência e da 

criminalidade juvenil pela população. Diante desse contexto, objetivou-se realizar um 

mapeamento da discussão da maioridade penal no Congresso Nacional para se saber a 

extensão do debate que está sendo desenvolvido pelos parlamentares quanto ao assunto. Para 

tanto, foram apresentados os principais aspectos do ECA e o contexto da criminalidade 

juvenil, visando facilitar a compreensão dos argumentos que provocam dissensões a respeito 

do tema no Poder Legislativo. 

Elaborado o mapeamento no âmbito do Congresso, observou-se que existe um 

conjunto de propostas e projetos referentes ao tema da maioridade penal com conteúdos 

variados e, portanto, com opções estratégicas e reformadoras que vão além da simples 

redução da idade penal para se lidar com a criminalidade juvenil. É possível concluir outros 

elementos a partir do mapeamento. Primeiro, notou-se que a discussão é de décadas atrás, 

sendo um debate que veio sendo postergado até 2015 e que, na PEC 171/93, finalmente, o 

assunto passou a ser deliberado e a avançar no processo legislativo. 

                                                         
175

 Diz o artigo 228 da CF/88: “Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às 

normas da legislação especial”. 
176

 Outro fator que pode justificar a retomada do debate da maioridade penal é a herança institucional das 

entidades da segurança pública que possuem uma cultura adepta a práticas repressivas para lidar com os 

problemas da violência e da criminalidade (PAULA, L., 2013). Ademais, a nova composição político partidária 

dos assentos do Congresso Nacional, após as eleições de 2014, facilitou o avanço de projetos e propostas 

condizentes com os partidos alinhados à linha mais dura de políticas criminais – “bancada da bala” – e, em 

geral, pertencentes ou próximos às forças policiais – como os delegados –, promovendo um ambiente mais 

propício às demandas de uma sociedade dominada pelo medo (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2015). 

Portanto, formou-se um ambiente político e social favorável ao debate da redução da maioridade penal. 
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Além disso, é perceptível que o conteúdo das propostas e dos projetos “evoluiu” 

ao longo dos anos de uma forma geral. De conteúdos simplificados que se limitavam a prever 

reduções da idade penal incondicionalmente, passaram a ser formulados projetos e propostas 

exigindo condições cada vez mais restritivas para que seja possível diminuir a idade penal. 

Pode-se sugerir acerca dessa mudança do teor das PECs e dos PLs que, talvez, esteja se 

criando um entendimento de que o problema da violência e da criminalidade juvenil é 

complexo e requer a mobilização de diversas instituições com abordagens multifacetadas
177

. 

O mapeamento mostrou, também, que existe um ambiente relativamente 

equilibrado no debate da redução da maioridade penal no Congresso. Apesar do 

posicionamento favorável da Câmara dos Deputados, o Senado Federal sinaliza dispor-se 

contra as propostas que forem abordar a redução da idade penal. E a Casa está mais inclinada 

aos PLs que visam reformar as medidas socioeducativas do ECA, o que acarretaria o 

arquivamento
178

 das PECs. É um aspecto que vale destacar na medida em que os resultados 

das votações da PEC 171/93 no Plenário da Câmara e a aprovação de quase 90% da 

população a favor da redução da idade sugeriam que o debate estava menos contrabalançado. 

Por fim, cabe salientar um aspecto dos argumentos envolvidos no debate da PEC 

171/93: a jurisdicionalização de seus conteúdos. Parte significativa da disputa entre os 

parlamentares concentra-se em desentendimentos relacionados a questões constitucionais e 

regimentais. Os argumentos não focaram especificamente a criminalidade juvenil, os aspectos 

e princípios do ECA e a negociação de propostas que culminem na formação de uma PEC 

consensual. O próprio debate na sociedade foi mais produtivo na abordagem dos problemas 

sociais concretos e na necessidade de reformas acerca do Sistema de Justiça. 

Portanto, observa-se que o debate da maioridade é uma discussão controvertida 

que abrange inúmeros aspectos: sociológicos, institucionais, políticos e normativos. É um 

tema que divide a sociedade e o Congresso Nacional em todas essas variáveis, evidenciando-

se a complexidade material e formal desse fenômeno.  

                                                         
177

 Como o maior envolvimento do Poder Judiciário e do Ministério Público no desenvolvimento das medidas 

socioeducativas, o aumento da conscientização acerca da relevância de abordagens pedagógicas para a 

reintegração do adolescente na sociedade, a necessidade de unidades especiais de atendimento a adolescentes 

que tenham cometido infrações de cunho hediondo etc. 
178

 Por força do artigo 60, parágrafo 5º, da CF/88 e do artigo 3703, do Regimento Interno do Senado Federal. 
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ANEXOS  

Os quatro anexos a seguir são os dados colhidos para a realização do Mapeamento do debate da Redução da Maioridade Penal no Congresso Nacional. 

 

ANEXO 1: Propostas de Emenda Constitucional elaboradas pelo Câmara dos Deputados. 

Número PEC 
Partido 

Político 

Autor 

(Parlamentar) 

Data do 

Protocolo 
Situação na Câmara Texto da PEC Disposição de Motivos 

1 14/1989 PDS/RS Telmo Kirst 18/05/89 Arquivada pela mesa 

São penalmente inimputáveis os menores 

de 16 anos, sujeitos às normas da 

legislação especial 

Se o menor já tem uma "maioridade 

relativa" no âmbito civil (emancipação) e 

político (direito de voto), ele também pode 

ter a maioridade penal estabelecida aos 16 

anos.  

2 27/1989 PFL/MS Gandi Jamil 21/08/89 Arquivada pela mesa 

São penalmente inimputáveis os menores 

de 16 anos, sujeitos às normas da 

legislação especial 

Se o menor já tem uma "maioridade 

relativa" no âmbito civil (emancipação) e 

político (direito de voto), ele também pode 

ter a maioridade penal estabelecida aos 16 

anos. Indivíduos devem ter a participação 

integral na sociedade. No meio político, 

civil e penal. 

3 35/1989 PMDB/ES Nyder Barbosa 05/07/89 Arquivada pela mesa 

São penalmente inimputáveis os menores 

de 16 anos, sujeitos às normas da 

legislação especial 

Se o menor já tem uma "maioridade 

relativa" no âmbito civil (emancipação) e 

político (direito de voto), ele também pode 

ter a maioridade penal estabelecida aos 16 

anos. A menoridade é utilizada como 

justificativa de seus atos, um aval para que 

não sofram consequências penais. 

4 37/1989 PMDB/RS 
Mendes 

Ribeiro 
16/10/89 Arquivada pela mesa 

São penalmente inimputáveis os menores 

de 16 anos, sujeitos às normas da 

legislação especial 

A CF deve acompanhar o avanço da 

Modernidade. O desenvolvimento da 

sociedade e da tecnologia e o acúmulo 

maior de informações aos 16 anos exigem 

que a CF acompanhe essa evolução 
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5 95/1992 PL/SP 
Valdemar 

Costa Neto 
13/03/92 Arquivada pela mesa 

Art. 228: Parágrafo único: São 

imputáveis, em relação aos crimes de 

homicídio, roubo, extorsão, extorsão 

mediante sequestro, sequestro ou cárcere 

privado, estupro, atentado violento ao 

pudor, rapto violento ou mediante fraude, 

redução a condição análoga à de escravo e 

lesão corporal, os maiores de 16 anos que 

praticarem tais delitos, sendo-lhes 

aplicadas as penas previstas na legislação 

penal. 

Os crimes listados no parágrafo único são 

extremamente violentos e a sua prática não 

deve ser escusada pela maioridade não 

atingida do infrator. Adolescentes de 16 

anos possuem discernimento dos atos que 

praticam. 

6 98/1992 PTB/SP 
Solon Borges 

dos Reis 
06/02/92 

Prejudicada pelo 

encerramento dos trabalhos 

da revisão constitucional 

São penalmente inimputáveis os menores 

de 16 anos, sujeitos às normas da 

legislação especial 

Meios de comunicação e o 

desenvolvimento tecnológico têm 

proporcionado aos menores amplos 

conhecimentos e uma visão mais precoce 

da realidade, tornando-os capazes de 

avaliar as consequências de seus atos. 

Adolescentes de 16 anos são mais maduros 

do que aqueles da década de 1940 (Código 

Penal). O progresso tecnológico precipitou 

a evolução intelectual, social e emocional 

do adolescente. 

7 171/1993 PP/DF 
Benedito 

Domingos 
19/08/93 

Aguardando Apreciação pelo 

SENADO FEDERAL 

São penalmente inimputáveis os menores 

de 18 anos, sujeitos às normas da 

legislação especial, ressalvados os maiores 

de 16 anos, observando-se o cumprimento 

da pena em estabelecimento separado dos 

maiores de 18 anos e dos menores 

inimputáveis, em casos de crimes 

hediondos, homicídio doloso e lesão 

corporal seguida de morte 

Se o menor já tem uma "maioridade 

relativa" no âmbito civil (emancipação) e 

político (direito de voto), ele também pode 

ter a maioridade penal estabelecida aos 16 

anos. Indivíduos devem ter a participação 

integral na sociedade. No meio político, 

civil e penal. 

8 37/1995 PPR/RS Telmo Kirst 23/03/95 

Arquivada pela mesa. 

Declarada PREJUDICADA 

devido à aprovação da PEC 

171/93 

São penalmente inimputáveis os menores 

de dezesseis anos, sujeitos às normas da 

legislação especial. 

Se o menor pode dirigir e votar, ele pode 

ser responsabilizado penalmente a partir 

dos 16 anos 
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9 91/1995 PFL/MG 
Aracely de 

Paula 
05/10/95 

Arquivada pela mesa. 

Declarada PREJUDICADA 

devido à aprovação da PEC 

171/93 

Os menores de dezesseis anos são 

penalmente inimputáveis, sujeitando-se às 

normas da legislação especial. 

Meios de comunicação e o 

desenvolvimento tecnológico têm 

proporcionado aos menores amplos 

conhecimentos e uma visão mais precoce 

da realidade, tornando-os capazes de 

avaliar as consequências de seus atos. Os 

menores de 18 anos têm sido os mais 

perigosos homicidas, tendo em vista a 

proliferação da miséria, delinquência 

juvenil e a impunidade. 

10 301/1996 PPB/RJ Jair Bolsonaro 01/11/96 

Arquivada pela mesa. 

Declarada PREJUDICADA 

devido à aprovação da PEC 

171/93 

"Os menores de dezesseis anos são 

inimputáveis, sujeitando-se às normas da 

legislação especial". 

Menores de 16 anos já possuem 

discernimento suficiente para avaliar os 

danos que causa os atos ilícitos. E para 

aqueles que já levam uma vida regrada, a 

mudança de idade não será prejudicial 

11 386/1996 PTB/GO 
Pedrinho 

Abrao 
06/11/96 

Arquivada pela mesa. 

Declarada PREJUDICADA 

devido à aprovação da PEC 

171/93 

São penalmente imputáveis os menores de 

18 anos, sujeitos às normas da legislação 

especial, excetuados os de idade acima de 

16 anos no caso de delitos contra a pessoa 

e o patrimônio e dos definidos em lei 

como crimes hediondos, observado o que 

determina o inciso XLVIII do art. 5o. 

Se o menor já tem uma "maioridade 

relativa" no âmbito civil (emancipação) e 

político (direito de voto), ele também pode 

ter a maioridade penal estabelecida aos 16 

anos. Segundo o inciso XLVIII, art. 5: 

exige-se o cumprimento de pena em 

estabelecimentos distintos dos Maiores de 

idade. 

12 426/1996 PMDB/GO 
Nair Xavier 

Lobo 
11/06/96 

Arquivada pela mesa. 

Declarada PREJUDICADA 

devido à aprovação da PEC 

171/93 

São penalmente inimputáveis os menores 

de 16 anos, sujeitos às normas da 

legislação especial 

**PEC decorrente de um caso específico 

de homicídio cometido por dois 

adolescentes (15 e 17 anos)contra três 

garotas em Goiânia. Cita-se a Inglaterra e 

a Alemanha que estabelecem a maioridade 

penal em idades menores, como 14 anos. 

13 531/1997 PSDB/ES Feu Rosa 30/09/97 

Arquivada pela mesa. 

Declarada PREJUDICADA 

devido à aprovação da PEC 

171/93 

São penalmente inimputáveis os menores 

de 16 anos, sujeitos às normas da 

legislação especial. 

Fixação da maioridade aos 18 anos é coisa 

da década de 40. Não se sintoniza com a 

realidade atual da sociedade. O 

desenvolvimento dos meios de 

comunicação e da informática 

promoveram o alcance da maturidade 

muito mais rápido. O jovem de 16 anos já 

é consciente dos atos que pratica. 
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14 68/1999 PTB/SP 
Luiz Antonio 

Fleury 
30/06/99 

Arquivada pela mesa. 

Declarada PREJUDICADA 

devido à aprovação da PEC 

171/93 

São penalmente inimputáveis os menores 

de 16 anos, sujeitos às normas da 

legislação especial 

Diminuir a maioridade penal (maior 

repressão) é vista como melhor forma para 

lidar com o crescimento da delinquência 

juvenil. A impunidade, decorrente de uma 

legislação especial protecionista e paternal, 

tem permitido uma maior audácia por 

parte dos adolescentes no cometimento de 

infrações 

15 133/1999 PMDB/SP Ricardo Izar 13/10/99 

Arquivada pela mesa. 

Declarada PREJUDICADA 

devido à aprovação da PEC 

171/93 

São penalmente inimputáveis os menores 

de 16 anos, sujeitos às normas da 

legislação especial 

O conhecimento da sua inimputabilidade 

penal tornam os adolescentes mais 

audaciosos na prática de um ato 

infracional. Ademais, o aliciamento (pelos 

adultos) deteriora a situação de 

impunidade. O ECA não tem se mostrado 

eficaz para diminuir a criminalidade 

juvenil.  

16 150/1999 PMDB/MS Marçal Filho 11/10/99 

Arquivada pela mesa. 

Declarada PREJUDICADA 

devido à aprovação da PEC 

171/93 

São penalmente inimputáveis os menores 

de 16 anos, sujeitos às normas da 

legislação especial 

O conhecimento da sua inimputabilidade 

penal tornam os adolescentes mais 

audaciosos na prática de um ato 

infracional. Defende-se a necessidade de 

colocar os adolescentes infratores em 

estabelecimentos adequados em que 

recebam educação formal e moral.  

17 167/1999 PFL/MG 
Ronaldo 

Vasconcellos 
24/11/99 

Arquivada pela mesa. 

Declarada PREJUDICADA 

devido à aprovação da PEC 

171/93 

São penalmente inimputáveis os menores 

de 16 anos, sujeitos às normas da 

legislação especial 

O aumento da criminalidade juvenil nos 

últimos anos encontra na redução da 

maioridade penal a sua solução. Menores 

de 16 anos já possuem discernimento 

suficiente para avaliar os danos que causa 

os atos ilícitos. 

18 169/1999 PPB/SP Nelo Rodolfo 25/11/99 

Arquivada pela mesa. 

Declarada PREJUDICADA 

devido à aprovação da PEC 

171/93. 

São penalmente inimputáveis os menores 

de 14anos, sujeitos às normas da 

legislação especial 

Grande parte das infrações cometidas por 

jovens, são praticados por adolescentes 

entre 14 e 18 anos. E estes já possuem 

discernimento suficiente para avaliar os 

danos que causa os atos ilícitos. Vê-se os 

sistemas penais europeus que estabelecem 

entre 10 a 12 anos a maioridade penal. 
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19 633/1999 PFL/DF Osorio Adriano 01/06/99 

Arquivada pela mesa. 

Declarada PREJUDICADA 

devido à aprovação da PEC 

171/93 

São penalmente inimputáveis os menores 

de 16 anos, sujeitos às normas da 

legislação especial, podendo responder 

processo mesmo quando entre 16 e 18 

anos tenham ou não obtido emancipação 

Menores de 16 anos já possuem 

discernimento suficiente para avaliar os 

danos que causa os atos ilícitos. Cometem 

assaltos, latrocínios, estupros, danos ao 

patrimônio público, etc. MAS reconhece-

se que nem todos possuem a mesma 

maturidade aos 16 anos, por isso deve-se 

prever a imputabilidade entre 16 a 18 anos 

a depender do caso concreto. 

20 260/2000 PDT/RS 
Pompeo de 

Mattos 
13/06/00 

Arquivada pela mesa. 

Declarada PREJUDICADA 

devido à aprovação da PEC 

171/93 

São penalmente inimputáveis os menores 

de 17 anos, sujeitos às normas da 

legislação especial 

Meios de comunicação e o 

desenvolvimento tecnológico têm 

proporcionado aos menores amplos 

conhecimentos e uma visão mais precoce 

da realidade, tornando-os capazes de 

avaliar as consequências de seus atos. 

Adolescentes de 16 anos são mais maduros 

do que aqueles da década de 1940 (Código 

Penal). O progresso tecnológico precipitou 

a evolução intelectual, social e emocional 

do adolescente. 

21 321/2001 PMDB/DF Alberto Fraga 13/02/01 

Arquivada pela mesa. 

Declarada PREJUDICADA 

devido à aprovação da PEC 

171/93 

A maioridade penal será fixada em lei, 

devendo ser observados os aspectos 

psicossociais do agente, aferido em laudo 

emitido por junta de saúde que avaliará a 

capacidade de se autodeterminar e de 

discernimento do fato delituoso. 

Meios de comunicação e o 

desenvolvimento tecnológico têm 

proporcionado aos menores amplos 

conhecimentos e uma visão mais precoce 

da realidade, tornando-os capazes de 

avaliar as consequências de seus atos. 

Hoje, os adolescentes são mais maduros do 

que aqueles da década de 1940 (Código 

Penal). O progresso tecnológico precipitou 

a evolução intelectual, social e emocional 

do adolescente. 

22 377/2001 PMDB/SP 
Jorge Tadeu 

Mudalen 
20/06/01 

Arquivada pela mesa. 

Declarada PREJUDICADA 

devido à aprovação da PEC 

171/93 

São penalmente inimputáveis os menores 

de 16 anos, sujeitos às normas da 

legislação especial 

Muitos crimes cometidos por adultos têm 

autoria assumida por menores, é o 

problema do aliciamento justificado pela 

impunidade dos adolescentes. 
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23 582/2002 PPB/MG Odelmo Leão 28/11/02 

Arquivada pela mesa. 

Declarada PREJUDICADA 

devido à aprovação da PEC 

171/93 

São penalmente inimputáveis os menores 

de 16 anos, sujeitos às normas da 

legislação especial 

Se o menor já tem uma "maioridade 

relativa" no âmbito civil (emancipação) e 

político (direito de voto), ele também pode 

ter a maioridade penal estabelecida aos 16 

anos. Indivíduos devem ter a participação 

integral na sociedade. No meio político, 

civil e penal. 

24 64/2003 PMDB/RJ André Luiz 22/05/03 

Arquivada pela mesa. 

Declarada PREJUDICADA 

devido à aprovação da PEC 

171/93 

Art. 228 - Parágrafo Único: A lei disporá 

sobre casos excepcionais de 

imputabilidade para menores de 18 anos e 

maiores de 16 anos. 

Reconhece-se que o problema da 

criminalidade juvenil está ligado às 

condições socioeconômicas do país. No 

entanto, a curto prazo, a única solução que 

se enxerga é a severa punição. Justifica-se 

que inibindo a participação daqueles que 

ainda não estão envolvidos com o 

narcotráfico e outras infrações é que será 

possível contornar a situação. 

25 79/2003 PMDB/PA 
Wladimir 

Costa 
06/03/03 

Devolvida ao Autor. Não há o 

número mínimo de 

assinaturas indicado no inciso 

I do art. 60 da CF, combinado 

com o inciso I do art. 201 do 

Regimento Interno da Câmara 

dos Deputados 

São penalmente inimputáveis os menores 

de 16 anos, sujeitos às normas da 

legislação especial 

Se o menor já tem uma "maioridade 

relativa" no âmbito civil (emancipação) e 

político (direito de voto), ele também pode 

ter a maioridade penal estabelecida aos 16 

anos. Indivíduos devem ter a participação 

integral na sociedade. No meio político, 

civil e penal. Além disso, menores de 16 

anos já possuem discernimento suficiente 

para avaliar os danos que causa os atos 

ilícitos. Ademais, reconhece-se que a 

redução da maioridade não vá resolver o 

problema da criminalidade juvenil, mas o 

problema da impunidade incentiva a 

prática de infrações exigindo medidas mais 

repressivas. 
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26 137/2003 PMDB/MG Silas Brasileiro 19/08/03 

Devolvida ao Autor. Não há o 

número mínimo de 

assinaturas indicado no inciso 

I do art. 60 da CF, combinado 

com o inciso I do art. 201 do 

Regimento Interno da Câmara 

dos Deputados 

São penalmente inimputáveis os menores 

de 12 anos, sujeitos às normas da 

legislação especial 

Os Meios de comunicação e o 

desenvolvimento tecnológico têm 

proporcionado aos menores amplos 

conhecimentos e uma visão mais precoce 

da realidade, tornando-os capazes de 

avaliar as consequências de seus atos. 

Adolescentes de 16 anos são mais maduros 

do que aqueles da década de 1940 (Código 

Penal). O progresso tecnológico precipitou 

a evolução intelectual, social e emocional 

do adolescente. E os menores de 16 anos já 

possuem discernimento suficiente para 

avaliar os danos que causa os atos ilícitos 

27 179/2003 PMDB/PA 
Wladimir 

Costa 
10/08/03 

Arquivada pela mesa. 

Declarada PREJUDICADA 

devido à aprovação da PEC 

171/93 

São penalmente inimputáveis os menores 

de 16 anos, sujeitos às normas da 

legislação especial 

Se o menor já tem uma "maioridade 

relativa" no âmbito civil (emancipação) e 

político (direito de voto), ele também pode 

ter a maioridade penal estabelecida aos 16 

anos. Indivíduos devem ter a participação 

integral na sociedade. No meio político, 

civil e penal. Por fim, o desenvolvimento 

tecnológico tem proporcionado aos 

menores amplos conhecimentos e uma 

visão mais precoce da realidade, tornando-

os capazes de avaliar as consequências de 

seus atos. Adolescentes de 16 anos são 

mais maduros do que aqueles da década de 

1940 (Código Penal). O progresso 

tecnológico precipitou a evolução 

intelectual, social e emocional do 

adolescente. Cabe salientar que, como na 

PEC anterior, reconhece-se que a redução 

da maioridade não vá resolver o problema 

da criminalidade juvenil, mas o problema 

da impunidade incentiva a prática de 

infrações exigindo medidas mais 

repressivas 
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28 242/2004 PTB/SP 
Nelson 

Marquezelli 
03/04/04 

Arquivada pela mesa. 

Declarada PREJUDICADA 

devido à aprovação da PEC 

171/93 

São penalmente inimputáveis os menores 

de 14 anos, sujeitos às normas da 

legislação especial 

A presente PEC é influência do conhecido 

homicídio do casal Liana Friedenbach e 

Felipe Silva Caffé. O crescente nível da 

criminalidade juvenil exige uma reação 

rápida contra os adolescentes infratores. 

29 272/2004 PP/PE Pedro Corrêa 05/11/04 

Arquivada pela mesa. 

Declarada PREJUDICADA 

devido à aprovação da PEC 

171/93 

São penalmente inimputáveis os menores 

de 16 anos, sujeitos às normas da 

legislação especial 

Utiliza-se como justificativa da redução da 

idade penal as experiências de outros 

países que estão diminuindo (ou já 

passaram pelo processo) a maioridade 

penal - como Portugal, Cuba, Chile, 

Bolívia e França (em 1992). 

30 302/2004 PL/RJ Almir Moura 07/07/04 

Arquivada pela mesa. 

Declarada PREJUDICADA 

devido à aprovação da PEC 

171/93 

São penalmente inimputáveis os menores 

de 18 anos, salvo parecer em contrário de 

junta médico-jurídica, na forma da Lei, 

ratificado pelo juízo competente, no caso 

do infrator ser maior de 16 anos. 

Constata-se um aumento na participação 

de adolescentes menores de 18 anos em 

atos infracionais. O parlamentar 

argumenta, simplesmente, que quando for 

comprovado de que o adolescente maior 

de 16 anos tinha consciência da ilicitude 

no momento da infração este deve 

responder penalmente por tais atos. 

31 309/2004 PFL/DF 
José Roberto 

Arruda 
16/08/04 

Devolvida ao Autor. Não há o 

número mínimo de 

assinaturas indicado no inciso 

I do art. 60 da CF, combinado 

com o inciso I do art. 201 do 

Regimento Interno da Câmara 

dos Deputados 

São penalmente inimputáveis os menores 

de 18 anos, exceto em casos de 

reincidência em infrações penais grave, 

definidos em lei específica. 

É preciso atender às diferenças existentes 

entre as pessoas. Nem todos os menores de 

18 anos possuem a mesma maturidade. E 

no Direito Penal deve prevalecer a verdade 

factual. 

32 327/2004 PL/SP 
Amauri 

Gasques 
27/10/04 

Arquivada pela mesa. 

Arquivada nos termos do 

Artigo 105 do Regimento 

Interno: finda a legislatura, 

todas as proposições que 

foram submetidas à 

deliberação da Câmara são 

arquivadas (salvo algumas 

exceções) 

Os menores de dezoito anos, sujeitos às 

normas da legislação especial, são 

penalmente inimputáveis, salvo no caso de 

prática de crimes previstos no art. 5º, 

XLIII, em que a avaliação de sua 

imputabilidade será feita por junta de 

psiquiatras forenses 

Para o parlamentar, a definição dessa idade 

não parece estar de acordo com as 

exigências e a realidade da sociedade 

contemporânea. 

Com efeito, sabe-se que os adolescentes de 

hoje não têm a mesma ingenuidade que os 

de meio século atrás. Ademais, não é 

razoável que a legislação determine uma 

idade fictícia para se poder auferir a 

imputabilidade. Alguns jovens de 14 anos 

têm mais capacidade de consciência que 

outros de 17 ou 18 
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33 345/2004 PMDB/MG Silas Brasileiro 12/06/04 

Arquivada pela mesa. 

Declarada PREJUDICADA 

devido à aprovação da PEC 

171/93 

São penalmente inimputáveis os menores 

de 12 anos, sujeitos às normas da 

legislação especial 

As condições socioeconômicas do país na 

época do Código Penal de 1940 é diferente 

do contexto atual. A maioridade 

estabelecida aos 18 anos não faz sentido 

hoje. Os Meios de comunicação e o 

desenvolvimento tecnológico têm 

proporcionado aos adolescentes amplos 

conhecimentos e uma visão mais precoce 

da realidade, tornando-os capazes de 

avaliar as consequências de seus atos. 

Estes já possuem discernimento suficiente 

para avaliar os danos que causa os atos 

ilícitos. 

34 489/2005 PL/SP Medeiros 12/07/05 

Arquivada pela mesa. 

Declarada PREJUDICADA 

devido à aprovação da PEC 

171/93 

Art. 228. O menor de dezoito anos 

acusado da prática de 

delito penal será submetido a prévia 

avaliação psicológica, 

podendo o juiz concluir pela sua 

imputabilidade, se julgar que o 

seu grau de maturidade justifica a 

aplicação da pena. 

Parágrafo único. Concluindo o Juiz pela 

inimputabilidade 

do menor de dezoito anos, estará este 

sujeito às normas da 

legislação especial. 

A inimputabilidade tem facilitado a prática 

de crimes. E tem "promovido" o 

aliciamento de menores. 

35 48/2007 PFL/RJ Rogerio Lisboa 19/04/07 

Arquivada pela mesa. 

Declarada PREJUDICADA 

devido à aprovação da PEC 

171/93 

São penalmente inimputáveis os menores 

de 16 anos, sujeitos às normas da 

legislação especial 

Houve um aumento da criminalidade 

juvenil e ele precisa ser coibido 

rapidamente. 

36 73/2007 PSDB/PR Alfredo Kaefer 30/05/07 

Arquivada pela mesa. 

Declarada PREJUDICADA 

devido à aprovação da PEC 

171/93 

A autoridade judiciária decidirá sobre a 

imputabilidade penal do menor de dezoito 

anos, avaliada sua 

capacidade de entender o caráter delituoso 

do fato e de 

autodeterminar-se conforme esse 

entendimento através de 

laudo médico e psicológico, ouvido o 

Ministério Público 

As crianças e os adolescentes são cada vez 

mais precoces devido ao progresso 

tecnológico e à difusão das informações. 

Já não podem mais ser considerados 

imaturos e inconscientes do caráter ilegal 

das infrações. Sendo assim, como os 

adolescentes são diferentes uns dos outros, 

abandona-se o critério cronológico para se 

adotar o critério subjetivo-psicológico. 
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37 79/2007 DEM/BA 
Fernando do 

Fabinho 
06/04/07 

Devolvida ao Autor. 

Declarada PREJUDICADA 

devido à aprovação da PEC 

171/93 

Art. 228 São penalmente imputáveis os 

adolescentes. § 1º A imputabilidade penal 

do adolescente será determinada por 

decisão judicial, proferida em cada caso 

com fundamento nos fatores psicossociais 

e culturais do agente, e nas circunstâncias 

em que foi praticada a infração penal. § 2º 

Ás crianças são penalmente inimputáveis, 

sujeitas ás normas da legislação especial 

O artigo 228 da CF não vislumbra as 

condições sociais, culturais, psicológicas 

dos adolescentes e nem os atos ilícitos por 

eles praticados. Para o deputado, adotou-se 

o critério biológico para definir a 

inimputabilidade. E as circunstâncias 

externas também devem ser levados em 

consideração para se definir se o 

adolescente é imputável ou não. 

38 85/2007 DEM/RS 
Onyx 

Lorenzoni 
06/06/07 

Arquivada pela mesa. 

Declarada PREJUDICADA 

devido à aprovação da PEC 

171/93 

Art. 228. O menor de dezoito anos é 

penalmente inimputável e estará sujeito às 

normas da legislação especial, ressalvado 

o seguinte: I – nos crimes dolosos contra a 

vida, o menor, entre dezesseis e dezoito 

anos, será avaliado por uma equipe 

multiprofissional constituída pela 

autoridade judiciária e emancipado para 

efeitos penais, se ficar constatado, 

mediante laudo emitido pela equipe 

designada pelo juiz, que, ao tempo da 

ação, ele tinha consciência do caráter 

ilícito do fato e condições de determinar-

se de acordo com esse entendimento. 

O fato do adolescente ter menos de 18 

anos não o determina como imaturo e 

incapaz de entender a ilicitude do fato e de 

conduzir-se segundo esse entendimento. 

Os adultos (criminosos), sabendo dessa 

interpretação legal, usam os adolescentes 

para suas ações criminosas. O aliciamento 

é um problema. 

39 87/2007 PSDB/MG 
Rodrigo de 

Castro 
06/12/07 

Arquivada pela mesa. 

Declarada PREJUDICADA 

devido à aprovação da PEC 

171/93 

“Art. 228 § 1º Considerar-se-á imputável 

o menor de dezoito anos que praticar 

crime doloso contra a vida, ou 

inafiançável e insuscetível de graça ou 

anistia, ou imprescritível. § 2º 

Comprovada a incapacidade do menor de 

dezoito anos de entender o caráter ilícito 

do fato ou de determinar-se de acordo com 

esse entendimento, poderá o juiz 

considerá-lo inimputável. 

Cada adolescente possui a sua 

peculiaridade que o diferencia do restante. 

Sendo assim, o argumento da incoerência 

entre a idade de responsabilidade penal e a 

idade da maioridade civil também não se 

aplica na medida em que não é essa 

característica biológica que vai conseguir 

diferenciar os adolescentes.  

40 125/2007 DEM/BA 
Fernando de 

Fabinho 
07/12/07 

Arquivada pela mesa. 

Declarada PREJUDICADA 

devido à aprovação da PEC 

171/93 

Art. 228 São penalmente imputáveis os 

adolescentes. § 1º A imputabilidade penal 

do adolescente será determinada por 

decisão judicial, proferida em cada caso 

com fundamento nos fatores psicossociais 

e culturais do agente, e nas circunstâncias 

em que foi praticada a infração penal. 

§ 2º As crianças são penalmente 

inimputáveis, sujeitas às normas da 

Cada adolescente possui a sua 

peculiaridade que o diferencia do restante. 
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legislação especial. 

41 399/2009 PTB/RS 
Paulo Roberto 

Pereira 
26/08/09 

Arquivada pela mesa. 

Declarada PREJUDICADA 

devido à aprovação da PEC 

171/93 

São penalmente inimputáveis os Menores 

de dezoito anos, salvo aqueles que 

cometerem modalidade de ilícito penal 

com violência ou grave ameaça à 

integridade da pessoa, de idade superior a 

14 anos, devendo ser julgados equiparados 

aos maiores de dezoito anos completos, 

como maior imputável, na forma da Lei, 

desde que ratificado pelo juízo competente 

e após análise de junta médica e 

psicológica que ateste a plena consciência 

das consequências do ilícito praticado 

O aumento da criminalidade exige ações 

rápidas e drásticas. A redução da 

maioridade penal deve ser aplicada apenas 

aos casos de crimes cometidos com 

violência ou grave ameaça à integridade da 

pessoa. A idade mínima para que essa 

aplicação seja feita é de 14 anos. 

42 57/2011 PSC/SE Andre Moura 13/07/11 
Aguardando Criação de 

Comissão Temporária  

Art. 228 São penalmente imputáveis os 

maiores de 16 (dezesseis) anos de idade. 

§ 1º A imputabilidade penal do maior de 

16 (dezesseis) anos será determinada por 

intermédio de perícia e decisão judicial, 

proferida em cada caso com fundamento 

nos fatores psicossociais e culturais do 

agente. 

Os Meios de comunicação e o 

desenvolvimento tecnológico têm 

proporcionado aos jovens amplos 

conhecimentos e uma visão mais precoce 

da realidade, tornando-os capazes de 

avaliar as consequências de seus atos. Os 

adolescentes, hoje, já possuem 

discernimento suficiente para avaliar os 

danos que causa os atos ilícitos 

43 223/2012 PSD/SC 
Onofre Santo 

Agostini 
23/11/12 

Arquivada pela mesa. 

Declarada PREJUDICADA 

devido à aprovação da PEC 

171/93 

São penalmente inimputáveis os menores 

de 16 anos, sujeitos às normas da 

legislação especial 

O clamor popular exige medidas mais 

drásticas para lidar com a criminalidade 

juvenil 

44 228/2012 PSB/SP Keiko Ota 12/12/12 

Arquivada pela mesa. 

Declarada PREJUDICADA 

devido à aprovação da PEC 

171/93 

Art. 228 

§1º – Os menores de dezoito anos e 

maiores de dezesseis anos responderão 

pela prática: 

I – de crimes cometidos com violência ou 

grave ameaça; 

II – de crimes hediondos; 

III – de crimes contra a vida. 

§2º - A pena será cumprida inicialmente 

em centros de ressocialização para 

cumprimento de medidas socioeducativas 

até o agente completar vinte um anos de 

idade, ao passo que será transferido para 

uma unidade prisional, onde deverá 

cumprir o restante da pena. 

O clamor popular exige medidas mais 

drásticas para lidar com a criminalidade 

juvenil 
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45 273/2013 DEM/RS 
Onyx 

Lorenzoni 
06/04/13 

Arquivada pela mesa. 

Declarada PREJUDICADA 

devido à aprovação da PEC 

171/93 

Art. 228. O menor de dezoito anos é 

penalmente 

inimputável, e estará sujeito às normas da 

legislação especial, estabelecida a seguinte 

ressalva: 

I – nos crimes hediondos ou a estes 

equiparados, o menor, entre dezesseis e 

dezoito anos, poderá ser emancipado para 

responder criminalmente de acordo 

com a legislação penal, após avaliação por 

equipe multidisciplinar, integrada pelo 

Ministério Público e designada pelo 

Órgão judiciário; que avaliará sua 

maturidade emocional, mental e 

intelectual e determinará a sua 

consciência, ao tempo da ação, do caráter 

ilícito do ato praticado e as condições de 

determinar-se de acordo com esse 

entendimento. 

II - sendo responsabilizado criminalmente, 

o menor 

que cometer delito permanecerá até 

completar 18 anos em instituição 

adequada à sua condição, seguindo após o 

cumprimento da pena em estabelecimento 

prisional comum 

O parlamentar pretende inserir a figura da 

"emancipação para fins legais" (na mesma 

lógica do Direito Civil). Segundo ele, esse 

fenômeno serve para: " para fins penais, 

permitindo que se torne penalmente 

imputável o agente que, com idade entre 

16 e 18 anos, pratique crimes considerados 

como hediondos ou a estes equiparados, 

desde que, ao tempo da ação delituosa 

praticada, demonstre possuir maturidade 

emocional, mental e intelectual e a 

consciência do caráter ilícito do ato 

praticado e as condições de determinar-se 

de acordo com esse entendimento.". 

46 279/2013 PP/GO Sandes Júnior 18/06/13 

Arquivada pela mesa. 

Declarada PREJUDICADA 

devido à aprovação da PEC 

171/93 

São penalmente inimputáveis os menores 

de 16 anos, sujeitos às normas da 

legislação especial 

Os adolescentes de 16 anos já possuem 

completo discernimento sobre os atos que 

praticam. A impunidade, a flexibilidade do 

ECA (e sua baixa eficácia na 

ressocialização do adolescente), tornaram 

os menores de 18 anos mais audaciosos em 

suas práticas infracionais. 

47 302/2013 PR/SC Jorginho Mello 28/08/13 CCJC - pronta para pauta 

Art. 228. São penalmente inimputáveis os 

menores de doze anos, sujeitos às normas 

da legislação especial. 

Parágrafo único. Os maiores de doze anos 

e menores de dezoito anos somente serão 

penalmente imputáveis pela prática de 

crime considerado hediondo na forma da 

lei 

Inexiste qualquer razão biológica para a 

definição da idade de 18 anos como 

inimputável. 
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48 332/2013 PSD/AM Carlos Souza 23/10/13 

Arquivada pela mesa. 

Declarada PREJUDICADA 

devido à aprovação da PEC 

171/93 

Art. 228. São penalmente inimputáveis os 

menores de dezoito anos, sujeitos às 

normas da legislação especial. 

Parágrafo Único – Ao completar dezoito 

anos, infrator terá decretada a extinção da 

medida socioeducativa a que foi 

submetido, mas, nos termos da legislação 

penal, continuará a responder pelo crime 

cometido, cuja pena será cumprida em 

unidade prisional construída 

exclusivamente para abrigar internos 

oriundos de estabelecimento educacional 

As penalidades aplicadas aos adolescentes 

em conflito com a lei são leves e 

desproporcionais com o grau de 

reprovabilidade da conduta.  

49 382/2014 PMDB/MS Akira Otsubo 18/02/14 

Arquivada pela mesa. 

Declarada PREJUDICADA 

devido à aprovação da PEC 

171/93 

Art. 228: São penalmente inimputáveis os 

menores de dezoito anos, sujeitos às 

normas da legislação especial. 

Parágrafo único. Não se aplica a 

inimputabilidade penal aos menores de 

dezoito anos que cometam crimes 

hediondos 

Deve haver um recrudescimento da 

punição aos adolescentes em conflito com 

a lei que tenham cometido um ato 

infracional equivalente a um crime 

hediondo. O Brasil, em relação a outros 

países como a Espanha e a Inglaterra, é 

leniente sobre seus adolescentes infratores. 

50 438/2014 PSD/RO 
Moreira 

Mendes 
12/02/14 

Arquivada pela mesa. 

Declarada PREJUDICADA 

devido à aprovação da PEC 

171/93 

Art. 228. Parágrafo único: lei 

complementar estabelecerá os casos em 

que após iniciativa do Ministério Público, 

o Juiz poderá acolher, nos procedimentos 

de apuração de ato infracional cometido 

por menor de 18 anos, incidente de 

relativização da sua inimputabilidade 

Deve-se redefinir a diretriz na busca por 

menos injustiças na tolerância aos crimes 

praticados por agentes menores. O 

aumento da criminalidade juvenil é 

resultado da inimputabilidade absoluta. 

51 25/2015 PSB/PE 
Gonzaga 

Patriota 
28/04/15 

Devolvida ao Autor. Não há o 

número mínimo de 

assinaturas indicado no inciso 

I do art. 60 da CF, combinado 

com o inciso I do art. 201 do 

Regimento Interno da Câmara 

dos Deputados. 

Esta PEC dá nova redação ao inciso I, do 

§ 1º e às alíneas de “a” a “d” do inciso VI, 

do § 3º; e revoga a alínea “c”, do inciso II, 

do § 1º todos do art. 14 e altera o art. 228 

da CF/88 para instituir a plena 

maioridade penal e civil a partir dos 

dezesseis anos de idade. 

O clamor popular exige medidas mais 

drásticas para lidar com a criminalidade 

juvenil 

52 32/2015 PSB/PE 
Gonzaga 

Patriota 
05/05/15 

CCJC Aguardando 

Designação de Relator 

Esta PEC dá nova redação ao inciso I, do 

§ 1º e às alíneas de “a” a “d” do inciso VI, 

do § 3º; e revoga a alínea “c”, do inciso II, 

do § 1º todos do art. 14 e altera o art. 228 

da CF/88 para instituir a plena 

maioridade penal e civil a partir dos 

dezesseis anos de idade. 

O clamor popular exige medidas mais 

drásticas para lidar com a criminalidade 

juvenil 
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ANEXO 2: Propostas de Emenda Constitucional elaboradas pelo Senado Federal. 

Número PEC Partido Político 
Autor 

(Parlamentar) 

Data do 

Protocolo 

Situação no 

Senado 
Texto da PEC Texto da PEC (II) Disposição de Motivos 

1 
PEC 

15/2015 

PSD, PP, PSDB, 

PDT, PTB, PMDB, 

DEM, PSB, PR, PRB 

Magno Malta(BA) 

e outros 
03/03/15 

Matéria com 

a Relatoria 

(28/10/2015) 

C+A serão 

responsabilizados pelos 

crimes de natureza 

hedionda, que 

cometerem na medida de 

sua capacidade de 

entendimento e de 

autodeterminação, a ser 

averiguada no caso 

concreto, nos termos da 

lei. 

x 

O juízes devem decidir caso a 

caso se uma criança é ou não 

inimputável na medida em que 

nem todas as 

crianças/adolescentes possuem 

o mesmo "discernimento" diante 

de um ilícito praticado. 

2 
PEC 

21/2013 

PR, PSDB, PP, 

PMDB, DEM, PDT, 

PTB  

Alvaro Dias (SP)e 

outros 
24/04/13 

Matéria com 

a relatoria 

(CCJC) 

São penalmente 

inimputáveis os menores 

de 15 anos, sujeitos às 

normas da legislação 

especial 

x 

A evolução da sociedade 

moderna tem possibilitado a 

compreensão cada vez mais 

precoce dos fatos da vida. 

Outros países estipulam a idade 

mínima aos 15 anos (ou menos), 

como a Suécia, a Inglaterra e a 

França. 
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3 
PEC 

33/2012 

PSDB, PP, PT, PSB, 

PTB, PR, PMDB, 

REDE, PDT 

Aloysio Nunes 

Ferreira(SP) e 

outros 

03/07/12 

Matéria com 

a relatoria 

(CCJC) 

Art. 129 (CF). São 

funções institucionais do 

Ministério Público: I- 

promover, 

privativamente, a ação 

penal pública e o 

incidente de 

desconsideração de 

inimputabilidade penal 

de menores de 18 anos e 

maiores de 16 anos. 

Acrescenta-se 

parágrafo único ao 

artigo 228 da CF 

com a seguinte 

redação: Lei 

complementar 

estabelecerá os 

casos em que o 

Ministério Público 

poderá propor, nos 

procedimentos para 

a apuração de ato 

infracional 

praticado por menor 

de 18 anos e maior 

de 16 anos, 

incidente de 

desconsideração da 

sua 

inimputabilidade, 

observando-se: * 

A questão da redução da 

maioridade penal é polêmica. 

De um lado, o ECA não foi, 

ainda, implementado 

integralmente e, portanto, não se 

pode ser considerada como 

fracassada. Do outro lado, não 

se pode negar a proteção dada 

pelo ECA aos adolescentes 

infratores aliciados por adultos. 

4 
PEC 

83/2011 
PFL, PMDB, PT, PP 

Clésio Andrade 

(MG) e outros 
30/08/11 Arquivada 

Art. 14 (CF). Parágrafo 

1, I- obrigatórios para 

maiores de 16 anos. 

Art. 228. A 

maioridade penal é 

atingida aos 16 

anos, momento a 

partir do qual a 

pessoa é 

penalmente 

imputável e capaz 

de exercer 

diretamente todos 

os atos da vida 

civil. 

O amplo acesso aos meios de 

comunicação têm gerado acesso 

ao conhecimento cada vez mais 

precoce, contribuindo para 

acelerar o amadurecimento 

social dos jovens. E o 

ordenamento jurídico não 

acompanhou essa evolução. 
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5 
PEC 

74/2011 
PT, PMDB, PP, PDT 

Senador Acir 

Gurgacz (PR) e 

outros 

09/08/11 
Matéria com 

a relatoria 

Art. 228. (CF). Parágrafo 

único. Nos casos de 

crimes de homicídio 

doloso e roubo seguido 

de morte, tentados ou 

consumados, são 

penalmente inimputáveis 

os menores de 15 anos. 

x 

A ciência nunca comprovou que 

o desenvolvimento mental é 

incompleto até os 18 anos de 

idade. E a evolução da 

sociedade moderna tem 

possibilitado a compreensão 

cada vez mais precoce dos fatos 

da vida. 

6 
PEC 

09/2004 

PP, PMDB, PDT, PR, 

PSDB, DEM 

João Bosco Papaléo 

Paes (PA) e outros 
17/03/2004 Arquivada 

Art. 228. (CF). Parágrafo 

único. Nos casos de 

crimes hediondos ou 

lesão corporal de 

natureza grave, são 

imputáveis os menores 

que apresentem idade 

psicológica igual ou 

superiora 18 anos, sendo 

capazes de entender o 

caráter ilícito do fato ou 

de determinar-se de 

acordo com esse 

entendimento. 

x 

O amplo acesso aos meios de 

comunicação têm gerado acesso 

ao conhecimento cada vez mais 

precoce, contribuindo para 

acelerar o amadurecimento 

social dos jovens. E o 

ordenamento jurídico não 

acompanhou essa evolução. 

Ademais, constata-se que a 

maioria dos adolescentes em 

conflito com a lei têm entre 16 e 

17 anos. 

7 
PEC 

90/2003 

PR, PL, DEM, 

PSDB, PMDB 

Magno Malta (BA) 

e outros 
26/11/2003 Arquivada 

Art. 228. (CF). Parágrafo 

único. Os menores de 18 

anos e maiores de 13 

anos que tenham 

praticado crimes 

definidos como 

hediondos são 

penalmente imputáveis. 

x 

O amplo acesso aos meios de 

comunicação têm gerado acesso 

ao conhecimento cada vez mais 

precoce, contribuindo para 

acelerar o amadurecimento 

social dos jovens. E o 

ordenamento jurídico não 

acompanhou essa evolução. O 

adolescente de 13 anos tem 

consciência do sofrimento que 

se abate sobre uma vítima. 
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8 
PEC 

26/2002 
PMDB e outros 

Iris Rezende 

Machado (GO) e 

outros 

23/05/2002 Arquivada 

Art. 228. (CF). Parágrafo 

único. Os menores de 18 

anos e maiores de 16 

anos responderão pela 

prática de crime 

hediondo ou contra a 

vida, na forma da lei, que 

exigirá laudo técnico, 

elaborado por junta 

nomeada pelo Juiz, para 

atestar se o agente, à 

época dos fatos, tinha 

capacidade de entender o 

caráter ilícito de seu ato. 

x 

Os Meios de comunicação e o 

desenvolvimento tecnológico 

têm proporcionado aos menores 

amplos conhecimentos e uma 

visão mais precoce da realidade, 

tornando-os capazes de avaliar 

as consequências de seus atos. 

Adolescentes de 16 anos são 

mais maduros do que aqueles da 

década de 1940 (Código Penal). 

O progresso tecnológico 

precipitou a evolução 

intelectual, social e emocional 

do adolescente. E os menores de 

16 anos já possuem 

discernimento suficiente para 

avaliar os danos que causa os 

atos ilícitos 

9 
PEC 

3/2001 
PR e outros 

José Roberto 

Arruda (MG) e 

outros 

23/03/2001 Arquivada 

Art. 228. (CF). São 

penalmente inimputáveis 

os menores de 16 anos , 

sujeitos às normas de 

legislação especial. 

Parágrafo único. Os 

menores de 18 anos e 

maiores de 16 anos são 

penalmente imputáveis 

na hipótese de reiteração 

ou reincidência em ato 

infracional e quando 

constatado seu 

amadurecimento 

intelectual e emocional, 

na forma da lei. 

x 

O déficit da idade não explica o 

nível de amadurecimento de um 

adolescente de 16/18 anos. É 

um critério puramente 

biológico. Ademais, é preciso 

atender às diferenças existentes 

entre as pessoas. Deve 

prevalecer a verdade real 

factual.  
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10 
PEC 

20/1999 
PR e outros 

José Roberto 

Arruda (MG) e 

outros 

25/03/1999 Arquivada 

Art. 228. (CF). São 

penalmente inimputáveis 

os menores de 16 anos, 

sujeitos às normas de 

legislação especial. 

Parágrafo único. Os 

menores de 18 anos e 

maiores de 16 anos são 

penalmente imputáveis 

quando constatado seu 

amadurecimento 

intelectual e emocional, 

na forma da lei. 

x 

O déficit da idade não explica o 

nível de amadurecimento de um 

adolescente de 16/18 anos. É 

um critério puramente 

biológico. Ademais, é preciso 

atender às diferenças existentes 

entre as pessoas. Deve 

prevalecer a verdade real 

factual.  

11 
PEC 

18/1999 
PMDB e outros 

Romero Jucá (PE) e 

outros 
25/03/1999 

Retirada 

pelo autor 

Art. 228. (CF). Parágrafo 

único. Nos casos de 

crimes contra a vida ou o 

patrimônio cometidos 

com violência, ou grave 

ameaça à pessoa, são 

penalmente inimputáveis 

apenas os menores de 16 

anos, sujeitos às normas 

da legislação especial. 

x 

O critério biológico adotado 

pelo Código Penal para fixar os 

limites da inimputabilidade não 

atende as condições atuais. O 

amplo acesso aos meios de 

comunicação têm gerado acesso 

ao conhecimento cada vez mais 

precoce, contribuindo para 

acelerar o amadurecimento 

social dos joven. Os jovens de 

16 anos já distinguem o lícito do 

ilícito.  

12 
PEC 

08/1998 
PSDB e outros 

Artur da Tavola 

(RJ) e outros 
11/03/98 Arquivada x ?

179
 ? 

13 
PEC 

07/1998 
PP e outros 

Odacir Soares (AC) 

e outros 
10/03/98 Arquivada x ? ? 

                                                         
179

 Não há informações detalhadas sobre essas Propostas de Emenda Constitucional no site do Senado Federal. 
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14 
PEC 

51/1996 
PDT e outros 

José Bonifácio (RJ) 

e outros 
23/10/1996 Arquivada x ? ? 

15 
PEC 

45/1996 
PMDB e outros 

Ney Suassuna (PB) 

e outros 
11/09/96 Arquivada x ? ? 

16 
PEC 

15/1996 
PMDB e outros 

Romero Jucá (PE) e 

outros 
26/03/1996 Arquivada x ? ? 

17 
PEC 

07/1993 
PTB e outros 

Epitácio Cafeteira 

(PB) e outros 
19/08/93 

Prejudicada 

pelo 

encerrament

o dos 

trabalhos da 

revisão 

constitucion

al 

x ? ? 

 

*I- propositura pelo MP especializado em questões de infância e adolescência; 

II- julgamento originário por órgão do judiciário especializado em causas relativas à infância e adolescência, com preferência sobre todos os demais processos, em todas as instâncias; 

III- cabimento apenas na prática dos crimes previstos no inciso XLIII, do art. 5 desta CF, e múltipla reincidência na prática de lesão corporal grave e roubo qualificado; 

IV- capacidade do agente de compreender o caráter criminoso de sua conduta levando em conta seu histórico familiar, social, cultural e econômico, bem como de seus descendentes 

infracionais, atestado em laudo técnico, assegurada a ampla defesa técnica por advogado e o contraditório; 

V- efeito suspensivo da prescrição até o trânsito em julgado do incidente de desconsideração da inimputabilidade; 

VI - Cumprimento de pena em estabelecimento separado dos maiores de 18 anos. 
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ANEXO 3: Projetos de Lei elaborados pela Câmara dos Deputados. 

Número PL 
Partido 

Político 

Autor 

(Parlamentar) 

Data do 

Protocolo 

Situação na 

Câmara 
Texto do PL Disposição de Motivos Observações 

1 2041/1974 
Não 

Identificado 

SIQUEIRA 

CAMPOS 
05/06/74 

MESA - Arquivada. 

Arquivado nos 

termos do art. 118 

do Regimento 

Interno 

Art. 33. O menor de 18 anos é 

inimputável, salvo se, já tendo completado 

16 anos, revela suficiente desenvolvimento 

psíquico para entender o caráter ilícito do 

fato e determinar-se de acordo com esse 

entendimento. Neste caso, a pena aplicável 

é diminuída de 1/3 até 1/2. Art. 34. Os 

menores de 18 anos, bem como os maiores 

de 16 anos inimputáveis, ficam sujeitos às 

medidas educativas, curativas ou 

disciplinares, determinadas pela legislação 

especial. 

Adolescentes de 16 a 18 

anos já possuem 

desenvolvimento psíquico 

em qual pode, 

excepcionalmente, ser 

declarado imputável, caso 

fique demonstrado que 

entenda o caráter ilícito do 

fato praticado 

Período anterior à 

redemocratização 

2 334/1979 
Não 

Identificado 

PERICLES 

GONÇALVES 
29/03/79 

MESA - Arquivada. 

Arquivado nos 

termos do art. 117 

do Regimento 

Interno 

Art. 23. O menor de 16 anos é 

inimputável, ficando sujeito às normas 

estabelecidas na legislação especial. 

Parágrafo único. Cumprem pena, 

separadamente dos condenados adultos, os 

menores de 21 anos. 

Grande insegurança da 

população + impossibilidade 

de combater o crime com 

uma legislação de 40 anos 

atrás (o Código Penal é de 

1940). Reduzir para 16 anos 

a inimputabilidade é uma 

forma de atualizar a lei. O 

legislador não pode 

permanecer inerte diante da 

crescente violência juvenil. 

Período anterior à 

redemocratização 

3 6402/1982 
Não 

Identificado 

ALFREDO 

MARQUES 
17/06/82 MESA - Arquivada 

Art. 23. Os menores de 16 anos são 

penalmente irresponsáveis, ficando 

sujeitos às normas estabelecidas na 

legislação especial 

Os índices de criminalidade 

são alarmantes. 

Impossibilidade de combater 

o crime com uma legislação 

de 40 anos atrás (o Código 

Penal é de 1940). Reduzir 

para 16 anos a 

inimputabilidade é uma 

forma de atualizar a lei. O 

dispositivo que determina a 

responsabilidade penal aos 

18 anos é considerado 

arcaico 

Período anterior à 

redemocratização 
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4 1151/1983 PMDB/RJ 
DASO 

COIMBRA 
20/05/83 

MESA - Arquivada. 

Prejudicado pela 

aprovação do PL 

1656/1983. 

Art. 23. Os menores de 16 anos são 

penalmente irresponsáveis, ficando 

sujeitos às normas estabelecidas na 

legislação especial 

O Código Penal tem mais de 

40 anos e a sociedade 

brasileira passou por enorme 

transformação. 

Período anterior à 

redemocratização 

5 3080/1984 PTB/SP 
FARABULINI 

JUNIOR 
22/03/84 

MESA - Arquivada. 

Arquivado nos 

termos do art. 117 

do Regimento 

Interno 

Art. 23. Os menores de 16 anos são 

penalmente irresponsáveis, ficando 

sujeitos às normas estabelecidas na 

legislação especial 

Os índices de criminalidade 

são alarmantes. 

Impossibilidade de combater 

o crime com uma legislação 

de 40 anos atrás (o Código 

Penal é de 1940). Reduzir 

para 16 anos a 

inimputabilidade é uma 

forma de atualizar a lei. O 

dispositivo que determina a 

responsabilidade penal aos 

18 anos é considerado 

arcaico 

Período anterior à 

redemocratização 

6 3437/1984 PMDB/ES 
NYDER 

BARBOSA 
10/05/84 

MESA - Arquivada. 

Arquivado nos 

termos do art. 200 

do Regimento 

Interno 

Art. 23. Os menores de 16 anos são 

penalmente irresponsáveis, ficando 

sujeitos às normas estabelecidas na 

legislação especial 

Crescente criminalidade. 

Inimputabilidade estimula os 

jovens a continuarem 

delinquindo. 

Período anterior à 

redemocratização 

7 7118/1985 PTB/SP 
FARABULINI 

JUNIOR 
04/12/85 

MESA - Arquivada. 

Arquivado nos 

termos do art. 116 

do Regimento 

Interno 

Art. 27. (lei 7209/84). Os menores de 16 

anos são penalmente irresponsáveis, 

ficando sujeitos às normas estabelecidas na 

legislação especial. 

Crescente criminalidade. 

Inimputabilidade estimula os 

jovens a continuarem 

delinquindo. Concorda-se 

com o fato de que os 

problemas sociais pioram a 

situação, mas os criminosos 

natos independem das 

circunstâncias sociais para 

infringirem as leis. 

Período anterior à 

redemocratização 

8 7874/1986 PTB/SP 
CELSO 

AMARAL 
27/06/86 

MESA - Arquivada. 

Arquivado nos 

termos do art. 116 

do Regimento 

Interno 

Art. 27. Os menores de 14 anos são 

penalmente inimputáveis, enquanto que os 

de idade entre 15 e 21 ficarão sujeitos a 

sanções de finalidade essencialmente 

pedagógica e ressocializante, a serem 

cumpridas em estabelecimentos 

especializados. Parágrafo único: o 

julgamento de menores será confiado a 

tribunais especializados, a serem criados e 

Os índices de criminalidade 

são alarmantes. 

Impossibilidade de combater 

o crime com uma legislação 

de 40 anos atrás (o Código 

Penal é de 1940) apesar da 

reforma feita pela lei 

7209/1984. 

Período anterior à 

redemocratização 
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regulados por lei especial. 

9 8257/1986 PMDB/SP 
PAULO 

ZARZUR 
23/09/86 

MESA - Arquivada. 

Arquivado nos 

termos do art. 116 

do Regimento 

Interno 

Art. 27. Os menores de 16 anos são 

penalmente irresponsáveis, ficando 

sujeitos às normas estabelecidas na 

legislação especial. 

Os menores de 18 anos não 

são alcançados pela norma 

penal, ficando impunes não 

obstante a gravidade dos 

crimes praticados. Ademais, 

as taxas de criminalidade 

vem aumentando. 

Período anterior à 

redemocratização 

10 8442/1986 PMDB/SP 
SAMIR 

ACHOA 
03/12/86 

MESA - Arquivada. 

Arquivado nos 

termos do art. 116 

do Regimento 

Interno 

Art. 23. Os menores de 16 anos são 

penalmente responsáveis, ficando sujeitos 

às normas estabelecidas na legislação 

especial.  

Acrescenta-se ao art. 110 da lei de 

Execução Penal (7210/1984) o parágrafo 

único: os menores de 16 a 20 anos 

cumprirão pena em estabelecimento penal 

adequado, provido de assistência social 

psicológica e formação educacional. 

A realidade brasileira exige 

mudanças no critério da 

menoridade penal: aumento 

demográficas, 

desenvolvimento 

econômico, e crescimento 

urbanos. Mas não houve 

desenvolvimento 

socioeconômico. 

Período anterior à 

redemocratização 

+ não leva em 

consideração as 

mudanças feitas 

pela lei 7209/84 

11 437/1988 PMDB/SP 
SAMIR 

ACHOA 
15/03/88 

MESA - Arquivada. 

Arquivado nos 

termos do artigo 

1o., alínea "a", da 

resolução 6/89 da 

Câmara 

Art. 23. Os menores de 16 anos são 

penalmente irresponsáveis, ficando 

sujeitos às normas estabelecidas na 

legislação especial 

O Código Penal está arcaico. 

Ele não acompanhou as 

transformações 

socioeconômicas e culturais 

do Brasil. O novo 

dinamismo social e a 

comunicação em massa fez 

com que o jovem atingisse a 

maturidade precocemente 

(em relação às gerações 

anteriores). 

 Não leva em 

consideração as 

mudanças feitas 

pela lei 7209/84 
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12 452/1988 PMDB/SP HELIO ROSAS 08/03/88 

MESA - Arquivada. 

Arquivado nos 

termos do artigo 

1o., alínea "a", da 

resolução 6/89 da 

Câmara 

Art. 23. Os menores de 16 anos são 

penalmente irresponsáveis, ficando 

sujeitos às normas estabelecidas na 

legislação especial 

O Código Penal é arcaico. 

Ele não acompanhou as 

transformações 

socioeconômicas e culturais. 

O novo dinamismo social e a 

comunicação em massa fez 

com que o jovem atingisse a 

maturidade precocemente 

(em relação às gerações 

anteriores). Existe ainda o 

problema do aliciamento 

desses adolescentes por 

adultos que tentam tirar 

vantagem da 

inimputabilidade dos 

menores de 18 anos. 

 Não leva em 

consideração as 

mudanças feitas 

pela lei 7209/84 

13 484/1988 PTB/SP 

SOLON 

BORGES DOS 

REIS 

04/04/88 

MESA - Arquivada. 

Arquivado nos 

termos do artigo 

1o., alínea "a", da 

resolução 6/89 da 

Câmara 

Art. 1. A maioridade civil e penal dos 

brasileiro e estrangeiros residentes no 

Brasil inicia-se ao 16 anos de idade, 

correspondendo à plena responsabilidade 

pelos atos praticados, salvo as exceções 

previstas nas leis civil e penal. 

Reconhecer aos brasileiros a 

faculdade de alistar-se eo 

direito de votar aos 16 anos 

atesta capacidade para ser 

responsabilizado 

penalmente. 

x 

14 784/1988 PFL/SP 
JOSE 

CAMARGO 
28/06/88 

MESA - Arquivada. 

Arquivado nos 

termos do artigo 

1o., alínea "a", da 

resolução 6/89 da 

Câmara 

Art. 1. Os maiores de 16 anos de idade são 

responsáveis penalmente pelos crimes de 

assalto, estupro, homicídio e roubo. 

Reconhecer aos brasileiros a 

faculdade de alistar-se eo 

direito de votar aos 16 anos 

atesta capacidade para ser 

responsabilizado 

penalmente. Aos direitos 

devem corresponder 

deveres. 

x 

15 794/1988 PFL/SP 
JOSE 

CAMARGO 
28/06/88 

MESA - Arquivada. 

Arquivado nos 

termos do artigo 

1o., alínea "a", da 

resolução 6/89 da 

Câmara 

Art. 23. Os menores de 16 anos são 

penalmente irresponsáveis, ficando 

sujeitos às normas estabelecidas na 

legislação especial 

O Código Penal está arcaico. 

Ele não acompanhou as 

transformações 

socioeconômicas e culturais 

do Brasil. O novo 

dinamismo social e a 

comunicação em massa fez 

com que o jovem atingisse a 

maturidade precocemente 

(em relação às gerações 

anteriores).  

 Não leva em 

consideração as 

mudanças feitas 

pela lei 7209/84 = 

art. 23 é art. 27 
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16 1701/1989 PDS/RJ 
AMARAL 

NETTO 
09/03/89 MESA - Arquivada 

Art. 27. (lei 7209/84). Os menores de 16 

anos são penalmente inimputáveis, ficando 

sujeitos às normas estabelecidas na 

legislação especial. 

A CF/88 passou a permitir o 

voto aos maiores de 16 anos. 

Nada mais coerente que 

estabelecer a maioridade 

penal nessa mesma idade. A 

mobilização do CN em dar o 

direito de dirigir ao 

adolescente de 16 anos 

também reforça para que 

mudanças sejam feitas no 

âmbito penal. 

x 

17 1734/1989 PSDB/SP 

GERALDO 

ALCKMIN 

FILHO 

15/03/89 

MESA - Arquivada. 

Arquivado nos 

termos do parágrafo 

segundo do artigo 

54 do regimento 

interno (resolução 

17/89) 

Art. 27. Os menores de 16 anos são 

penalmente inimputáveis, ficando sujeitos 

às normas estabelecidas na legislação 

especial. 

Sendo penalmente 

irresponsáveis, os maiores 

de 16 e menores de 18 anos 

sentem-se encorajados à 

prática de atos infracionais. 

Anexado ao 

projeto de lei 

1701/1989 

18 2284/1989 PFL/MG 

JOSE 

SANTANA DE 

VASCONCEL

LOS 

01/06/89 

MESA - Arquivada. 

Arquivado nos 

termos do parágrafo 

segundo do artigo 

54 do regimento 

interno (resolução 

17/89) 

Art. 1. A responsabilidade civil e penal é 

plena para os maiores de 16 anos de idade. 

Se a CF permite o 

adolescente de 16 anos a 

votar, é incoerente não 

deixar que respondam pela 

prática dos atos infracionais. 

Esse PL modifica 

artigos do Código 

Comercial 

Brasileiro, Código 

Civil, Código de 

Processo Penal, 

CLT, Leis dos 

Registros 

Públicos, Código 

de Menores e a 

Parte Geral do 

Código Penal 

19 2419/1989 PMDB/RN 
ANTONIO 

CAMARA 
29/05/89 

MESA - Arquivada. 

Arquivado nos 

termos do parágrafo 

segundo do artigo 

54 do regimento 

interno (resolução 

17/89) 

Art. 27. (lei 7209/84). Os menores de 16 

anos são penalmente inimputáveis, ficando 

sujeitos às normas estabelecidas na 

legislação especial. Altera também o art. 6 

(lei 3071/1916): São incapazes, 

relativamente a certos atos ou maneiras de 

exercê-los, os pródigos e os silvícolas. 

Se a CF permite o 

adolescente de 16 anos a 

votar, é incoerente não 

deixar que respondam pela 

prática dos atos infracionais. 

Reconhecer aos brasileiros a 

faculdade de alistar-se eo 

direito de votar aos 16 anos 

atesta capacidade para ser 

responsabilizado 

penalmente.  

x 
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20 2609/1989 PDS/PA 
JORGE 

ARBAGE 
14/06/89 

MESA - Arquivada. 

Arquivado nos 

termos do parágrafo 

segundo do artigo 

54 do regimento 

interno (resolução 

17/89) 

Art. 27. (lei 7209/84). Os menores de 16 

anos são penalmente inimputáveis, ficando 

sujeitos às normas estabelecidas na 

legislação especial. Altera também o art. 6 

(lei 3071/1916): São incapazes, 

relativamente a certos atos ou maneiras de 

exercê-los, os pródigos e os silvícolas. 

Se a CF permite o 

adolescente de 16 anos a 

votar, é incoerente não 

deixar que respondam pela 

prática dos atos infracionais. 

Reconhecer aos brasileiros a 

faculdade de alistar-se e o 

direito de votar aos 16 anos 

atesta capacidade para ser 

responsabilizado 

penalmente.  

Anexado ao PL 

1734/1989 

21 3191/1989 PFL/MS GANDI JAMIL 14/08/89 

MESA - Arquivada. 

Arquivado nos 

termos do parágrafo 

2. do artigo 164 do 

regimento interno 

(resolução 17/1989) 

Art. 27. (do Código Penal). Os menores de 

16 anos são penalmente inimputáveis, 

ficando sujeitos às normas estabelecidas na 

legislação especial. 

Se a CF permite o 

adolescente de 16 anos a 

votar (art. 14, parágrafo 3, 

VI, d), é incoerente não 

deixar que respondam pela 

prática dos atos infracionais. 

Reconhecer aos brasileiros a 

faculdade de alistar-se e o 

direito de votar aos 16 anos 

atesta capacidade para ser 

responsabilizado 

penalmente.  

Anexado ao PL 

1734/1989 

22 5500/1990 PMDB/SP 
FRANCISCO 

AMARAL 
06/08/90 

MESA - Arquivada. 

Arquivado nos 

termos do artigo 

105 do Regimento 

Interno. 

O art. 3 do "caput", do Decreto-Lei 

6026/1943, passa a vigorar com a seguinte 

redação: Logo que tiver conhecimento da 

prática, por menor de 14 a 16 anos, de fato 

considerado infração penal, a autoridade 

policial iniciará investigações e fará 

apresentar o menor ao Juiz competente. 

Se a CF permite o 

adolescente de 16 anos a 

votar (art. 14, parágrafo 3, 

VI, d), é incoerente não 

deixar que respondam pela 

prática dos atos infracionais. 

Reconhecer aos brasileiros a 

faculdade de alistar-se e o 

direito de votar aos 16 anos 

atesta capacidade para ser 

responsabilizado 

penalmente.  

Algumas partes 

que demonstram o 

projeto de lei 

estão faltando. 

Tornou difícil ver 

o "novo texto" 

almejado pelo PL 
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23 5771/1990 PSDB/PR 
DARCY 

DEITOS 
10/10/90 

MESA - Arquivada. 

Arquivado nos 

termos do artigo 

105 do Regimento 

Interno. 

Art. 27. (Código Penal). Os menores de 16 

anos são penalmente inimputáveis, ficando 

sujeitos às normas estabelecidas na 

legislação especial.                                                                                                            

Art. 6o (do Código Civil). São incapazes 

relativamente a certos atos (art. 147, I), ou 

a maneira de os exercer: I- os pródigos; II- 

os silvícolas.                                                                                                                  

Art. 70. (Código Nacional de Trânsito). A 

habilitação para conduzir veículo 

automotor apurar-se-á através da 

realização dos exames prescritos pelo 

Conselho Nacional de Trânsito, requerida 

pelo candidato que tenha completado 16 

anos de idade à autoridade de trânsito de 

qualquer unidade de Federação, mediante a 

apresentação da prova de identidade 

expressamente reconhecida pela legislação 

federal.       

Levando-se em conta o 

avanço da tecnologia dos 

meios de comunicação, a 

crescente urbanização e o 

maior interesse pelo ensino, 

observa-se que a juventude 

tem à sua disposição 

mecanismos que permitem e 

aceleram sua 

conscientização dos 

problemas nacionais. 

ADEMAIS, os adolescentes 

de 16 anos já estão 

preparados física, emocional 

e intelectualmente para 

adquirir habilitação de 

motorista. 

Apensado ao PL 

5500/1990 

24 3538/1997 PDT/RS ENIO BACCI 26/08/97 

MESA - Arquivada. 

Arquivamento do 

PL, nos termos do 

artigo 58, parágrafo 

4, do Regimento 

Interno 

Art. 9 (Código Civil). Aos 16 anos 

completos, acaba a menoridade, ficando 

habilitado o indivíduo, para todos os atos 

da vida civil.                                                                                                                                        

Art. 27. (Código Penal). Os menores de 16 

anos de idade, são penalmente 

inimputáveis, ficando sujeitos as normas 

estabelecidas em legislação especial. 

As modificações dos 

fenômenos sociais, com base 

no progresso científico, 

tecnológico, cultural e a 

influência dos meios de 

comunicação colaboraram 

na formação de jovens de 16 

anos de maturidade física e 

psicológica muito maiores 

do que em gerações 

passadas. 

x 



138 

 

25 7197/2002 PSB/PA 

SENADO 

FEDERAL - 

ADEMIR 

ANDRADE 

05/09/02 

SERCO(SGM) - 

Aguardando 

Constituição de 

Comissão 

Temporária. 

Comissão especial 

deve proferir 

parecer (ato 

legislativo em 

05/06/2014) 

 O art. 104 da Lei nº 8.069, de 13 de julho 

de 1990, passa a vigorar acrescido dos 

seguintes §§ 2º e 3º, renumerando-se o 

atual parágrafo único como § 1º: 

“Art.104.§ 2º As medidas previstas nesta 

Lei serão aplicadas independentemente de 

o infrator ter atingido a maioridade penal, 

ressalvado o § 5º do art. 121. 

§ 3º Na impossibilidade de aplicação das 

medidas previstas nos incisos V a VII do 

art. 112, em vista de o infrator ter 

completado a maioridade penal ou civil 

sem ainda ter se sujeitado a qualquer das 

medidas socioeducativas, a autoridade 

competente aplicará uma das hipóteses dos 

incisos I a IV do mesmo artigo, conforme 

diretriz estabelecida em seu § 1º.” (NR) 

Art. 2º O art. 105 da Lei nº 8.069, de 1990, 

passa a vigorar acrescido do seguinte 

parágrafo único: 

“Art. 105. Parágrafo único. A autoridade 

competente pode, dadas as circunstâncias, 

a gravidade da infração e a necessidade 

educacional, aplicar ao adolescente 

quaisquer das medidas previstas nos 

incisos I a IV e VII do art. 112, por ato 

infracional praticado antes da 

adolescência.” 

O PL visa aperfeiçoar a 

legislação vigente, no 

sentido de não manter o 

adolescente de 18 anos em 

conflito com a lei em 

companhia de jovens 

maiores de 18 anos - pois a 

FEBEM está repleta de 

adolescentes maiores de 18 

anos. 

Documento de 

Origem: PLS 

593/1999 

26 189/2007 PSDB/GO 

CARLOS 

ALBERTO 

LERÉIA 

15/02/07 

MESA - Devolvida 

ao Autor. Devolva-

se a proposição, por 

contrariar o 

disposto no artigo 

228 da Constituição 

Federal c/c 

artigo137, § 1º, 

incisos I e II, alínea 

"b", do RICD 

Art. 27 Parágrafo único. Não se inclui no 

caput os menores de 18 anos que ajam e ou 

participem conscientemente dos crimes de 

lesão corporal grave ou aqueles tipificados 

na Lei 8.072 de 1990. 

O ECA não consegue 

recuperar os adolescentes 

que cometem atos 

infracionais. Diante disso, a 

sociedade exige medidas 

mais severas frente a crimes 

hediondos praticados por 

menores de 18 anos. O 

período máximo de 

internação em 3 anos é 

encarado como 

extremamente leniente e 

incoerente diante de práticas 

de crimes hediondos. 

x 
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27 498/2011 PDT/RS ENIO BACCI 22/02/11 

PLEN - Devolvida 

ao Autor. Devolva-

se a proposição, por 

contrariar o 

disposto no artigo 

228 da Constituição 

Federal c/c 

artigo137, § 1º, 

incisos I e II, alínea 

"b", do RICD 

Art. 27. Os menores de 16 anos são 

penalmente inimputáveis, ficando sujeitos 

às normas estabelecidas na legislação 

especial. 

Reduzir a maioridade penal 

não é a única solução para 

crimes que são cometidos 

pelos adolescentes, mas 

certamente é o primeiro 

grande passo para 

responsabilizar e punir 

cidadãos cientes de seus 

atos. Episódios como o caso 

do menino João Hélio 

tornam o período de 

internação (máximo de 3 

anos), aos olhos da 

sociedade, injusto. Isso 

reflete a sensação da 

impunidade. 

x 

28 7590/2014 PP/SP 
GUILHERME 

MUSSI 
21/05/14 

MESA - 

Tramitando em 

Conjunto 

[Proposição 

principal: PL 

7197/2002] 

Art.121. (ECA). A internação constitui 

medida socioeducativa e pena privativa da 

liberdade. Parágrafo 1. Não será permitida 

a realização de atividades externas, salvo 

expressa determinação judicial em 

contrário. Parágrafo 2. A medida não 

comporta prazo determinado. Parágrafo 3. 

A medida será aplicada conforme 

tipificação do crime estabelecido no 

Código Penal. Parágrafo 4. Não há 

liberação compulsória da internação. 

Parágrafo 5. Em qualquer hipótese a 

desinternação será precedida de 

autorização judicial, ouvido o Ministério 

Público. Parágrafo 6. A determinação 

judicial mencionada no parágrafo 1 poderá 

ser revista a qualquer tempo pela 

autoridade judiciária. 

Artigo 121A. O menor cumprirá medida 

socioeducativa até completar 18 anos, e 

após atingir a maioridade penal, este 

passará a cumprir sua pena privativa de 

liberdade no sistema prisional. 

Os jovens estão cada vez 

mais perigosos na medida 

em que cometem crimes 

graves. A leniência do ECA 

promove esse 

comportamento. 

Apensado ao PL 

7197/2002 
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29 7857/2014 PTB/SP 
NELSON 

MARQUEZELI 
05/08/14 

MESA - 

Tramitando em 

Conjunto 

[Proposição 

principal: PL 

7197/2002] 

Art. 101. Verificada qualquer das 

hipóteses previstas no art. 98, a autoridade 

competente poderá determinar, dentre 

outras, as seguintes medidas: I - 

encaminhamento aos pais ou responsável, 

mediante termo de responsabilidade; II - 

orientação, apoio e acompanhamento 

temporários; III - matricula e frequência 

obrigatórias em estabelecimento oficial de 

ensino fundamental; IV - inclusão em 

programa comunitário ou oficial de 

auxílio; V - requisição de tratamento 

médico, psicológico ou psiquiátrico, em 

regime hospitalar ou ambulatorial; VI - 

inclusão em programa oficial ou 

comunitário de auxílio, orientação e 

tratamento a alcoólatras e toxicômanos; 

VII - abrigo em entidade; VIII - colocação 

em família substituta, sendo determinada a 

escolha, preferencialmente, em famílias 

cujo titular seja militar. Parágrafo único. O 

abrigo é medida provisória e excepcional, 

utilizável como forma de transição para a 

colocação em família substituta, não 

implicando privação de liberdade.                                          

Art. 104. São penalmente imputáveis 

quaisquer menores, independentemente de 

idade, quando a sua ação se caracterizar 

em ato infracional, sujeito às medidas 

previstas nesta Lei. Parágrafo único. Para 

os efeitos desta Lei, deve ser considerada a 

idade da criança ou adolescente à data do 

fato.                                                                                                         

Art. 105. Ao ato infracional praticado por 

criança ou adolescente corresponderão às 

medidas previstas no art. 101.                                                                                                                                                                 

Art. 106. Nenhum adolescente será 

privado de sua liberdade senão em 

cometimento de ato infracional ou por 

ordem escrita e fundamentada da 

autoridade judiciária competente. 

Parágrafo único. O adolescente tem direito 

à identificação dos responsáveis pela sua 

O aumento da criminalidade 

juvenil exige respostas mais 

repressivas e duras pelo 

Estado - principalmente 

diante de atos infracionais 

equivalentes a crimes 

hediondos.  

Apensado ao PL 

7789/2014 (que 

está apensado ao 

7197/2002) 
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apreensão, devendo ser informado acerca 

de seus direitos 

30 387/2015 DEM/DF 
ALBERTO 

FRAGA 
13/02/15 

MESA - 

Tramitando em 

Conjunto 

[Proposição 

principal: PL 

7197/2002] 

A lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 

dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

"Art. 2º Parágrafo único. Aplica-se 

excepcionalmente este Estatuto às pessoas 

maiores de dezoito anos de idade. 

Art. 108. A internação, antes da sentença, 

pode ser determinada pelo prazo fixado 

pelo juiz da infância e juventude. 

Art. 121. A internação constitui medida 

privativa da liberdade, sujeita aos 

princípios que respeitem à condição 

peculiar de pessoa em desenvolvimento, 

enquanto ainda adolescente, ouvido o 

Conselho da Infância e Juventude.  

§ 2º O prazo a ser aplicado não poderá ser 

superior ao limite e critérios da fixação de 

pena do crime correspondente ao ato 

infracional praticado. 

§ 3º Após o menor atingir dezoito anos 

continuará a cumprir a medida em 

estabelecimento prisional. 

§ 4º O juiz da infância determinará a 

progressão de regime de internação de 

acordo com a gravidade do ato infracional 

e a periculosidade do adolescente. 

§ 5º para determinar o previsto no 

parágrafo anterior o juiz deverá ouvir o 

Conselho Tutelar e o Ministério Público." 

O objetivo não é colocar 

criança no presídio. O que se 

quer é uma medida justa 

para que os jovens, pais e 

mães não sejam lesionados 

sob o manto de uma suposta 

menoridade. Toma-se como 

exemplo países da Europa e 

os EUA em que a 

responsabilidade juvenil 

começa aos 12 anos, 13 

anos, 14 anos. 

Apensado ao PL 

7789/2014 (que 

está apensado ao 

7197/2002) 
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31 1243/2015 PDT/MS DAGOBERTO 23/04/15 

CCP - Tramitando 

em Conjunto 

[Proposição 

principal: PL 

7197/2002] 

Artigo 2º, parágrafo único do ECA, passa a 

vigorar: Art. 2º Parágrafo único. Nos casos 

expressos em lei, aplica-se 

excepcionalmente este Estatuto às pessoas 

entre 18 e 24 anos. 

Artigo 108, do ECA, passa a vigorar: Art. 

108. Antes da sentença, a internação 

poderá ser determinada pelo prazo de trinta 

dias, prorrogável, desde que esteja baseada 

na prova do ato infracional e indício 

suficiente da autoria, mediante decisão 

fundamentada da autoridade judicial 

competente. Parágrafo único. A internação 

antes da sentença somente poderá ser 

decretada para garantir a ordem pública.                                                                               

Artigo 121,do ECA, passa a vigorar: 

Art.121 § 2º A medida não comporta prazo 

determinado, devendo sua manutenção ser 

reavaliada, mediante decisão 

fundamentada em exame psiquiátrico e 

testes projetivos de personalidade a serem 

realizados por equipe interprofissional 

composta por médicos psiquiatras e 

psicológicos, no máximo a cada 6 meses. 

§ 3º Em nenhuma hipótese o período 

máximo de internação excederá a 6 anos. 

§ 5º A liberação será compulsória aos 24 

anos de idade. (NR) 

§8º Ao completar 18 anos, o jovem será 

internado em estabelecimento educacional 

com maior contenção (Regime Especial de 

Atendimento). 

§9º O Regime Especial de Atendimento 

será cumprido em ala especial, que poderá 

ser localizada dentro dos Centros de 

Internação, não sendo permitido o contato 

dos internos dessa ala com os demais 

internos do Centro.                                                                                                                                                  

O artigo 122,do ECA, passa a vigorar 

acrescida: Art. 122. IV – trata-se de ato 

infracional análogo aos crimes dos artigos 

33 e 34 a 37 da Lei nº 11.343/06. 

O ECA não consegue 

recuperar e nem coibir os 

adolescentes que cometem 

atos infracionais. Diante 

disso, a sociedade exige 

medidas mais severas frente 

ao aumento da criminalidade 

juvenil no país. O ECA deve 

se adequar ao contexto da 

sociedade atual, atendendo 

suas necessidades. 

Apensado ao PL 

7789/2014 (que 

está apensado ao 

7197/2002) 
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32 2116/2015 PMDB/RS 
DARCÍSIO 

PERONDI 
29/06/15 

CCP - Aguardando 

Definição 

Encaminhamento. E  

tramitando em 

Conjunto 

[Proposição 

principal: PL 

7197/2002] 

A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 

que dispõe sobre o Estatuto da Criança e 

do Adolescente e dá outras providências, 

passa a vigorar com as alterações: dos art. 

2o, 108, 112, 119, 121, 121A (inclusão), 

121B (inclusão), 121C (inclusão), 122, 

123A (inclusão), 124, 125, 125A 

(inclusão), 148, 148A, 174, 178, 182, 183, 

189, 190A (inclusão) e 224A (inclusão),  

 

O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 

de 1940 - Código Penal passa a vigorar 

com as alterações: dos arts. 61, 244B e 

244C. 

 

A Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, 

que institui o Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE), e 

dá outras providências, passa a vigorar 

com a alteração do art. 35 

Existe necessidade de 

reformar as normas que 

disciplinam a 

responsabilidade dos 

adolescentes por seus atos 

infracionais, com destaque 

ao ECA e a lei do SINASE. 

A atualização do ECA 

permite que sejam 

reforçados institutos e 

garantias da justiça juvenil, 

como prazo mínimo de 

internação, fixação do prazo 

na sentença, possibilidade de 

discussão da dosimetria, 

possibilidade de aplicação 

da medida de internação 

mesmo depois da 

maioridade, etc. 

Apensado ao PL 

1052/2011 (que 

está apensado ao 

7197/2002) 

33 2517/2015 PSDB/SP 

SENADO 

FEDERAL - 

JOSÉ SERRA 

05/08/15 

CCP - Tramitando 

em Conjunto 

[Proposição 

principal: PL 

7197/2002] 

*** 

O aumento da criminalidade 

juvenil exige respostas mais 

repressivas e duras pelo 

Estado - principalmente 

diante de atos infracionais 

equivalentes a crimes 

hediondos.  

Apensado ao PL 

7197/2002; 

DOCUMENTO 

ORIGINAL: PLS 

333/2015 

** Modificou os seguintes artigos do Código Penal de 1940: 

Art. 1. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. 

Art. 2. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. 

Parágrafo único: A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em 

julgado. 

Art. 3. A lei excepcional ou temporária embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua 

vigência. 

Art. 4. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado 

Art. 5.Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional 
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*** 
(A) Os arts. 62 e 288 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 62. III – instiga, envolve ou determina a cometer crime o menor de 18 (dezoito) anos de idade, alguém sujeito à sua autoridade ou alguém não punível em virtude de 

condição ou de qualidade pessoal" 

“Art. 288. Parágrafo único. A pena aumenta-se: I – até a metade se a associação é armada; II – até o dobro se houver a participação de criança ou de adolescente.” 

 

(B) Os arts. 2º, 111, 121, 122, 123, 124 e 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 2º. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre 18 (dezoito) e 28 (vinte e oito) anos de idade.” 

“Art. 111. III – defesa técnica por defensor público ou advogado em todas as fases do procedimento de apuração do ato infracional;”  

“Art. 121. § 2º A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada 6 (seis) meses, 

observados os seguintes critérios, entre outros: I – participação efetiva do autor da infração em atividades educacionais, pedagógicas ou, se possível, técnico-

profissionalizantes; II – trabalho interno para os maiores de 16 anos; III – histórico de bom comportamento, conforme definido em regulamento; IV – gravidade do ato 

infracional cometido pelo menor. 

§ 3º O período máximo de internação será de 3 (três) anos, salvo no caso previsto no § 3º do art. 122. 

§ 5º A liberação será compulsória aos 21 (vinte e um) anos de idade, salvo no caso previsto no § 3º do art. 122, no qual a liberação será compulsória aos 28 (vinte e oito) 

anos de idade. 

§ 8º Nos casos dos §§ 3º e 4º deste artigo, não poderá o adolescente receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto. 

“Art. 122. § 3º O autor de ato infracional cumprirá até 10 (dez) anos de medida de internação em regime especial de atendimen to socioeducativo, desde que tenha 

praticado, mediante violência ou grave ameaça, conduta descrita na legislação como crime hediondo ou homicídio doloso”. 

“Art. 123. § 1º A internação em regime especial de atendimento socioeducativo será cumprida em estabelecimento específico ou em ala especial, assegurada a separação 

dos demais internos.  

§ 2º Após completar 18 (dezoitos) anos de idade, o internado em regime especial de atendimento socioeducativo cumprirá a medida em estabelecimento separado dos 

demais internos.  

§ 3º Durante o período de internação, inclusive provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas, além de atividades de educação de ensino fundamental, médio e 

profissionalizante.” 

“Art. 124. XI – receber escolarização e profissionalização e ter acesso ao trabalho, nos termos da legislação;....  

§ 3º É obrigatória autorização judicial para o trabalho externo de adolescente em cumprimento de internação em regime especial de atendimento socioeducativo.” 

“Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos de idade, com ele praticando crime com violência ou grave ameaça ou induzindo-o a 

praticá-lo: Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos. ....  

§ 2º A pena prevista no caput é aumentada até o dobro no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 

(Lei de Crimes Hediondos).” 

 

(C) A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 190-A, 227-A, 244-C e 244-D:  

“Art. 190-A. Constará da representação, da sentença e do acórdão a descrição do ato infracional.” 

“Art. 227-A. Assegura-se prioridade na tramitação de inquéritos policiais e de ações penais, bem como na execução de quaisquer atos e diligências policiais e judiciais em 

que criança ou adolescente for vítima de homicídio.” 
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“Art. 244-C. Praticar conjuntamente ou induzir menor de 18 (dezoito) anos de idade a praticar infração penal: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. Parágrafo 

único. A pena prevista no caput é aumentada até o dobro no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do art. 1
o
 da Lei no. 8.072, de 25 de julho de 

1990 (Lei de Crimes Hediondos).”.  

“Art. 244-D. Promover ou facilitar a fuga de adolescente ou de jovem internado em estabelecimento de cumprimento de medida socioeducativa: Pena – reclusão, de 1 

(um) a 4 (quatro) anos.  

Parágrafo único. Se o crime é praticado com emprego de violência ou grave ameaça ou com participação de funcionário público ou pessoa responsável pela custódia ou 

guarda de pessoa em estabelecimento socioeducativo: 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, desde que o fato não constitua crime mais grave.” 

 

(D) O art. 40 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas), passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 40. Parágrafo único. As penas serão aumentadas até o dobro se a prática dos crimes a que se referem os arts. 33 a 37 envolver ou visar a atingir criança ou 

adolescente ou quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e de determinação.”  

 

(E) O inciso VI do art. 1º da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º. VI – das obras e serviços de engenharia para construção, ampliação e reforma de estabelecimentos penais e de unidades de atendimento socioeducativo, inclusive 

para construção de estabelecimentos ou de alas específicas do regime especial de atendimento socioeducativo.” 

 

(F) Os arts. 15, 19 e 64 da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 15. VI – a comprovação da existência de ala específica com separação dos internos em cumprimento de regime especial de atendimento socioeducativo; 

VII – o plano de escolarização e de profissionalização.” 

“Art. 19. § 1º A avaliação abrangerá, no mínimo, a gestão, as entidades de atendimento, a oferta de escolaridade e de profissionalização, os programas e os resultados da 

execução das medidas socioeducativas.” 

“Art. 64. § 9º Nos casos de suspensão da medida de internação, a medida socioeducativa imposta a pessoa portadora de transtorno mental será extinta aos 21 (vinte e um) 

anos de idade, exceto em caso de cumprimento em regime especial de atendimento socioeducativa, hipótese em que a extinção se dará aos 28 anos de idade, assegurando-

se, em ambos os casos, o tratamento na forma da Lei no. 10.216, de 6 abril de 2001. 

§ 10. Na hipótese do § 9º, será assegurada a reavaliação a cada 6 (seis) meses, a requerimento do Ministério Público ou da defesa ou de ofício pelo juiz.”  

 

(G) A Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 17-A e 23-A: 

“Art. 17-A. O adolescente cumprirá a medida de internação em regime especial de atendimento socioeducativo, mediante o atendimento ao disposto no inciso VI do 

art.15.” 

“Art. 23-A. A avaliação da oferta de escolaridade e de ensino profissionalizante terá por objetivo verificar, no mínimo, o atendimento ao que determinam os arts. 54, 56, 

112, 119, 120 e 124 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (ECA).”  

 

(H) O art. 2º da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa), passa a vigorar acrescido do seguinte § 8º: “Art. 2º § 8º A pena é aumentada até o 

dobro se há participação de criança ou de adolescente.” 

 

(I) O Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (SINESP) deverá produzir e divulgar, anualmente, relatório com informações sobre a idade dos autores de 

atos infracionais, bem como sobre as espécies de infrações praticadas, de modo a permitir a revisão das disposições sobre medidas socioeducativas de internação. 



146 

 

 

ANEXO 4: Projetos de Lei elaborados pelo Senado Federal. 

 

(J) Revogam-se o inciso VI do art. 40 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, e o inciso I do § 4º do art. 2º da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013. 
 

Número PL 

Partido 

Político/ 

UF 

Autor 

(Parlamentar) 

Data do 

Protocolo 

Situação no 

Senado 
Texto do PL Disposição de Motivos Observações 

1 
PL 

593/1999 
PSB/PA 

ADEMIR 

ANDRADE 
27/10/99 

Aguardando 

Constituição 

de 

Comissão 

Temporária 

pela Mesa 

O art. 104,do ECA, passa a vigorar acrescido dos 

seguintes §§ 2º e 3º, renumerando-se o atual 

parágrafo único como § 1º: 

“Art.104. § 2º As medidas previstas nesta Lei serão 

aplicadas independentemente de o infrator ter 

atingido a maioridade penal, ressalvado o § 5º do 

art. 121. 

§ 3º Na impossibilidade de aplicação das medidas 

previstas nos incisos V a VII do art. 112, em vista 

de o infrator ter completado a maioridade penal ou 

civil sem ainda ter se sujeitado a qualquer das 

medidas socioeducativas, a autoridade competente 

aplicará uma das hipóteses dos incisos I a IV do 

mesmo artigo, conforme diretriz estabelecida em 

seu § 1º.” 

Art. 2º O art. 105 da Lei nº 8.069, de 1990, passa a 

vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 

“Art. 105.Parágrafo único. A autoridade 

competente pode, dadas as circunstâncias, a 

gravidade da infração e a necessidade educacional, 

aplicar ao adolescente quaisquer das medidas 

previstas nos incisos I a IV e VII do art. 112, por 

ato infracional praticado antes da adolescência.” 

 

O PL visa aperfeiçoar a legislação 

vigente, no sentido de não manter o 

adolescente de 18 anos em conflito 

com a lei em companhia de jovens 

maiores de 18 anos - pois a FEBEM 

está repleta de adolescentes maiores 

de 18 anos. 

 

Corresponde 

ao PL 

7197/2002 

(em trâmite na 

Câmara dos 

Deputados) 

 

2 
PL 

08/2004 

PMDB/

PB 

NEY 

SUASSUNA 
03/02/04 Arquivada 

Art. 104. (ECA) Parágrafo 2o. São penalmente 

imputáveis, no entanto, os maiores de 16 anos 

reincidentes na prática de homicídio (art. 121 do 

Código Penal) ou de crimes hediondos (Lei n. 8072, 

de 25 de julho de 1990).                                                                                 

Art. 27. (Código Penal). Parágrafo único. São 

penalmente imputáveis, no entanto, os maiores de 

16 anos reincidentes na prática de homicídio (art. 

121 do Código Penal) ou de crimes hediondos (Lei 

n. 8072, de 25 de julho de 1990). 

Os Meios de comunicação e o 

desenvolvimento tecnológico têm 

proporcionado aos adolescentes 

amplos conhecimentos e uma visão 

mais precoce da realidade, 

tornando-os capazes de avaliar as 

consequências de seus atos. 

Adolescentes de 16 anos são mais 

maduros do que aqueles da década 

de 1940 (Código Penal). O 

x 
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progresso tecnológico precipitou a 

evolução intelectual, social e 

emocional do adolescente. E os 

menores de 16 anos já possuem 

discernimento suficiente para 

avaliar os danos que causa os atos 

ilícitos. 

3 
PL 

71/2010 
PRB/RJ 

MARCELO 

CRIVELLA 
23/03/10 Arquivada 

Acresce-se ao artigo 125, ECA: 

Art. 125-A. Será transferido para a prisão o 

adolescente que ao fim do prazo de internação não 

esteja apto ao retorno ao convívio em sociedade, na 

forma do § 4º do art. 121 desta Lei. Parágrafo 

único. Até que sobrevenha sentença penal 

condenatória, a prisão do egresso de internação será 

mantida a título de garantia da ordem pública. 

Art. 125-B. A transferência para a prisão só poderá 

ser aplicada quando se tratar da prática de crime 

hediondo ou assemelhado. Art. 125-C. Após a 

efetivação da transferência, o Ministério Público 

disporá de 10 dias para promover o início da ação 

penal competente para apurar o crime anteriormente 

classificado como mero ato infracional. 

O artigo 121, ECA, passa a vigorar: Art. 121.§ 4o 

Atingido o limite estabelecido no § 3º deste artigo, 

o adolescente será submetido a exame pericial que 

avaliará a possibilidade de sua reinserção em 

sociedade. § 5o Com base nas conclusões do exame 

pericial referido no § 4º, o adolescente deverá ser 

liberado, colocado em regime de semiliberdade, de 

liberdade assistida ou transferido para a prisão. 

 

Não se propõe punir duas vezes um 

mesmo crime, até porque, por 

aqueles na condição de menor, são 

cometidos (ex vi legis) “atos 

infracionais”, e, não, crimes. O 

legislador deve estar atento aos 

reclamos do povo, da sociedade 

leiga ou culta, da mídia, das mães 

aterrorizadas com a violência 

urbana, das famílias estruturadas, e, 

não, aos volumosos e valiosos 

tomos das bibliotecas jurídicas. 

Pretende-se, em suma, que o 

“menor-maior”, após as perícias 

médicas, vindo a ser considerado 

incapaz de conviver em sociedade, 

tenha apenas um apenamento 

“infracional” por ato tipificado 

como crime no Código Penal. 

 

x 

4 
PL 

190/2012 

PMDB/

PR 

SERGIO 

SOUZA 
05/06/12 

Aguardando 

inclusão de 

ordem no 

dia de 

requeriment

o 

Acresce-se ao artigo 122 do ECA: 

Art. 122-A. Em se tratando da reincidência em 

infração grave de que trata o inciso II do art. 122, 

ao infrator será aplicada a pena prevista no Decreto-

Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 

Penal) para crime de mesma natureza e gravidade 

da infração cometida, independentemente da idade. 

Parágrafo único. Se a pena a que se refere o caput 

exceder o tempo previsto nesta Lei, o infrator 

O objetivo do presente projeto de 

lei é apresentar ao debate uma 

proposta mediadora (redução da 

maioridade penal VS. não reformar 

o ECA), em que o Legislativo 

brasileiro caminhe no sentido de 

atender ao clamor da sociedade, 

punindo com mais rigor os menores 

que cometem infrações equiparadas 

x 
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reincidente de que trata este artigo a cumprirá, 

primeiramente, em entidade prevista no art. 123 

deste Estatuto até completar dezoito anos de idade, 

após o que será transferido para estabelecimento 

penal onde será cumprida o restante da pena de 

acordo com a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. 

a crimes graves, mas sem contudo 

implicar redução imediata da 

maioridade penal. 

 

5 
PL 

147/2013 
PR/BA 

MAGNO 

MALTA 
24/04/13 

Aguardando 

designação 

do relator 

x 

A presunção absoluta de que o 

jovem com idade inferior a 18 anos 

não possui capacidade de entender 

o caráter ilícito de seus atos e de 

determinar-se de acordo com esse 

entendimento, tem gerado revolta 

na sociedade brasileira, que 

presencia, quase que diariamente, a 

prática de diversos delitos penais 

por crianças e adolescentes, 

valendo-se, inclusive, da 

impunidade que a sua condição 

particular lhe proporciona. 

Desde a definição da idade de 18 

anos pelo Código Penal de 1940, a 

sociedade se modificou. O 

progresso tecnológico precipitou a 

evolução intelectual, social e 

emocional do adolescente. E os 

menores de 18 anos já possuem 

discernimento suficiente para 

avaliar os danos que causa os atos 

ilícitos. 

x 

6 
PL 

333/2015 

PSDB/ 

SP 
JOSÉ SERRA 02/06/15 

Remetida à 

Câmara 
*** 

O aumento da criminalidade juvenil 

exige respostas mais repressivas e 

duras pelo Estado - principalmente 

diante de atos infracionais 

equivalentes a crimes hediondos. 

As alterações propostas nesse PL 

visa alcançar o objetivo de maior 

justiça em relação à reprovação da 

conduta criminosa do adolescentes. 

Existe um forte clamor social por 

isso diante do aumento da 

criminalidade juvenil e dos 

episódios que chocaram o país. 

x 
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