
 

Acompanhamento das Propostas de Emenda Constitucional (PECs) 
sobre maioridade penal 

Número 
da PEC 

Autor(a) Ementa 
Alteração do texto (do 

artigo 228 da 
Constituição Federal) 

Apensos Situação atual Comentários 

PEC 
18/1999 

Senador 
Romero Jucá 

Altera a redação do 
artigo 228 da 
Constituição 
Federal. 

 
“Art. 228.   
.................................... 
Parágrafo único. Nos 
crimes contra a vida ou o 
patrimônio cometidos 
com violência, ou grave 
ameaça à pessoa, são 
penalmente 
inimputáveis apenas os 
menores de dezesseis 
anos, sujeitos às normas 
da legislação especial”. 
 

PEC 20/1999, PEC 
3/2001, PEC 

26/2002, PEC 
90/2003, PEC 

9/2004 

Incluída em 
ordem do dia. 

  
Todas essas Propostas 
de Emendas 
Constitucionais foram 
apensadas e a partir de 
então tramitam ao 
mesmo tempo. 
O relator de todas as 
PECs na Comissão de 
Constituição, Justiça e 
Cidadania do Senado 
(CCJC) foi o senador 
Demóstenes Torres, que 
preparou o relatório 
número 478/2007 (que 
pode ser visto aqui).  
 
O relator da CCJC votou 
pela rejeição das demais 
Propostas de Emendas 
Constitucionais e pela 
aprovação da PEC 
20/1999, com a seguinte 
emenda:  
 
“Art. 228. São 
penalmente 
inimputáveis os menores 
de dezesseis anos, 
sujeitos às normas da 
legislação especial. 
Parágrafo único. Os 
menores de dezoito anos 
e maiores de dezesseis 
anos: 
I – somente serão 
penalmente imputáveis 
quando, ao tempo da 
ação ou omissão, tinham 
plena capacidade de 
entender o caráter ilícito 
do fato e de determinar-
se de acordo com esse 
entendimento, atestada 
por laudo técnico, 
elaborado por junta 
nomeada pelo juiz; 
II – cumprirão pena em 
local distinto dos presos 
maiores de dezoito anos; 
III – terão a pena 
substituída por uma das 
medidas 
socioeducativas, 
previstas em lei, desde 
que não estejam 
incursos em nenhum dos 
crimes referidos no 
inciso XLIII, do art,. 5º 
desta Constituição.”  
 
O relatório teve votos 
em separado dos 
senadores Aloizio 
Mercadante e Patrícia 
Saboya. 
Neste momento, a partir 
do relatório da CCJC, 
todas essas PECs estão 
com tramitação 
indicando a inclusão da 
matéria na ordem do 
dia, o que significa dizer 
que estão na pauta de 
votação da próxima 
sessão deliberativa do 
Senado.  
 
Elas foram incluídas na 
ordem do dia há 
bastante tempo e 
dependem de acordo de 
lideranças das bancadas 
do Senado para serem 
votadas ou não.  
Por ora, as lideranças 
não têm acordado pela 
inclusão da pauta na 
votação, no entanto, isso 
pode ocorrer a qualquer 
momento.  
 

PEC 
20/1999 

Senador José 
Roberto 
Arruda 

Altera o artigo 228 
da Constituição 
Federal, reduzindo 
para 16 (dezesseis) 
anos a idade para 
imputabilidade 
penal. 

 
“Art. 228. São 
penalmente 
inimputáveis os menores 
de dezesseis anos, 
sujeitos às normas da 
legislação especial. 
 
Parágrafo único. Os 
menores de dezoito 
anos e maiores de 
dezesseis anos são 
penalmente imputáveis 
quando constatado seu 
amadurecimento 
intelectual e emocional, 
na forma da lei”. 
 

PEC 18/1999, PEC 
3/2001, PEC 

26/2002, PEC 
90/2003, PEC 

9/2004 

Incluída em 
ordem do dia. 

PEC 
03/2001 

Senador José 
Roberto 
Arruda 

Altera o artigo 228 
da Constituição 
Federal, reduzindo 
para dezesseis anos 
a idade para 
imputabilidade 
penal. 

“Art. 228. São 
penalmente 
inimputáveis os menores 
de dezesseis anos, 
sujeitos às normas da 
legislação especial. 
 
Parágrafo único. Os 
menores de dezoito 
anos e maiores de 
dezesseis nos são 
penalmente imputáveis 
na hipótese de 
reiteração ou 
reincidência em ato 
infracional e quando 
constatado seu 
amadurecimento 
intelectual e emocional, 
na forma da lei.” 

PEC 18/1999, PEC 
20/1999, PEC 
26/2002, PEC 
90/2003, PEC 

9/2004 

Incluída em 
ordem do dia. 

PEC 
26/2002 

Senador Iris 
Rezende  

Altera o artigo 228 
da Constituição 
Federal, para 
reduzir a idade 
prevista para a 
imputabilidade 
penal, nas 
condições que 
estabelece. 

“Art. 228.   
.................................... 
Parágrafo único. Os 
menores de dezoito e 
maiores de dezesseis 
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;” 

PEC 18/1999, PEC 
20/1999, PEC 
3/2001, PEC 

90/2003, PEC 
9/2004 

Incluída em 
ordem do dia. 

PEC 
90/2003 

Senador 
Magno Malta 

Inclui parágrafo 
único no artigo 228, 
da Constituição 
Federal, para 
considerar 
penalmente 
imputáveis os 
maiores de treze 
anos que tenham 
praticado crimes 
definidos como 
hediondos. 

 
“Art.228 
.................................... 
Parágrafo único. Os 
menores de dezoito 
anos e maiores de treze 
anos que tenham 
praticado crimes 
definidos como 
hediondos são 
penalmente 
imputáveis”. 
 

PEC 18/1999, PEC 
20/1999, PEC 
3/2001, PEC 

26/2002, PEC 
9/2004 

Incluída em 
ordem do dia. 

PEC 
09/2004 

Senador 
Papaléo Paes 

Acrescenta 
parágrafo ao artigo 
228 da Constituição 
Federal, para 
determinar a 
imputabilidade 
penal quando o 
menor apresentar 
idade psicológica 
igual ou superior a 
dezoito anos. 

 
“Art. 228. 
.................................... 
Parágrafo único. Nos 
casos de crimes 
hediondos ou lesão 
corporal de natureza 
grave, são imputáveis os 
menores que 
apresentem idade 
psicológica igual ou 
superior a dezoito anos, 
sendo capazes de 
entender o caráter ilícito 
do fato ou de 
determinar-se de acordo 
com esse 
entendimento”. 
 

PEC 18/1999, PEC 
20/1999, PEC 
3/2001, PEC 

26/2002, PEC 
90/2003 

Incluída em 
ordem do dia. 

PEC 
26/2007 

Senador 
Eduardo 
Azeredo 

Altera o art. 228 da 
Constituição 
Federal, para 
prever a 
imputabilidade do 
menor com mais de 
dezesseis anos de 
idade, na hipótese 
que especifica, com 
redução de pena. 

“Art. 228. 
.................................. 
Parágrafo único. Não se 
aplica o disposto no 
caput deste artigo se o 
menor de dezoito anos, 
já tendo completado 
dezesseis anos, revelar 
suficiente 
desenvolvimento mental 
para entender o caráter 
ilícito do fato e 
determinar-se de acordo 
com esse entendimento, 
caso em que a pena 
aplicável poderá ser 
diminuída em até dois 
terços”. 
 

- 
Aguardando 
designação do 
relator(a). 

  
Proposta em março de 
2007, a matéria foi 
encaminha à Comissão 
de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJC) e desde 
então está com 
tramitação que indica o 
aguardo de designação 
de relator(a). 

http://www.senado.gov.br/sf/atividade/materia/getPDF.asp?t=39049

