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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º - Esta Lei altera o artigo 121 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 para
dispor sobre a internação nos casos de cometimento de ato infracional análogo
à crime hediondo ou equiparado.
Art. 2º - O artigo 121 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com

“Art.
121
- ...............................................................................................................
...............................................................................................................................
§3º - Salvo os casos de cometimento de ato infracional análogo à crime
hediondo ou equiparado, o período máximo de internação não excederá três
anos.”.
§3º-A - No caso de cometimento de ato infracional análogo à crime hediondo
ou equiparado, o período máximo de internação será de até um terço da pena
máxima em abstrato do delito análogo, sendo o infrator primário; e até dois
terços, sendo o infrator reincidente.
§4º - Atingido o limite estabelecido nos parágrafos anteriores, o adolescente
deverá ser liberado, colocado em regime de semi-liberdade ou de liberdade
assistida.
§5º - A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade, salvo no caso
de internação por cometimento de ato infracional análogo à crime hediondo ou
equiparado, que poderá ser cumprida até o limite estabelecido, a critério do
juiz, independentemente da idade do infrator.”. (NR).
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a seguinte redação:

JUSTIFICAÇÃO
Com o decorrer de mais de três décadas da entrada em vigor do
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Estatuto da Criança e do Adolescente, surgiu-se verdadeiro conflito de direitos
fundamentais: de um lado, a proteção integral à criança e ao adolescente; de
outro, a necessidade de repressão estatal pelos atos ilícitos cometidos,
afastando o sentimento de impunidade.
É certo que a Constituição Federal estabelece o conceito de
menoridade, ao prever que são penalmente inimputáveis os menores de
dezoito anos. Entretanto, o Estatuto da Criança e do Adolescente possibilita
que os menores de dezoito anos possam ser submetidos à internação quando
cometem atos infracionais análogos à delito ou contravenções penais, na forma
do artigo 103 da Lei 8.069/1990.
Apesar disto, tal possibilidade tem se mostrado insuficiente em
muitos casos, despertando na sociedade o sentimento de impunidade e
ineficácia da Lei e das Instituições.
Não é incomum testemunhar jovens cometendo atos infracionais
bárbaros, com o emprego de arma de fogo, tortura ou outro tipo de atrocidade
desumana que se possa imaginar. Pelo contrário, os menores têm sido
comumente aliciados por grupos criminosos e facções, justamente porque há
da parte destes, o conhecimento que a repressão estatal em relação àqueles é
diferenciada e, por vezes, branda.
Neste diapasão, surge a necessidade da aplicação de hermenêutica
sociológica/teleológica, que objetiva adaptar o sentido e a finalidade das
alterações legislativas comportem, o quanto possível, o anseio dos cidadãos.
Desta forma, através da ponderação de princípios, há necessidade de que o
legislador avoque sua competência com o objetivo de efetivar os direitos
fundamentais insculpidos na Constituição Federal.
Neste sentido, a proposição legislativa em tela permite que, nos
casos de cometimento de ato infracional análogo à crime hediondo ou
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normas emanadas pelo Estado às novas exigências sociais, de maneira que as

rigidez, de maneira que a internação do menor possa ser estabelecida em até
um terço da pena máxima em abstrato do delito análogo, sendo o infrator
primário; e até dois terços, sendo o infrator reincidente.
Cabe lembrar que os crimes hediondos e equiparados são aqueles
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tratados de forma especial pela legislação pátria, elencados no bojo da Lei
8.072/90, justamente por constituírem os delitos que mais tiram a paz e
amedrontaram a população, exigindo do Estado atuação meticulosa e rígida.
Assim, é-nos coerente determinar que a atuação Estatal na
repressão dos atos infracionais análogos à tais crimes se mostre eficaz e, o
quanto necessário, rígida. Deste modo, estes crimes seriam excepcionados da
regra da brevidade, permitindo que o infrator possa ser submetido à internação
por mais de três anos e continuar sendo a ela submetida, a critério do juiz,
mesmo após o alcance dos vinte e um anos.
Assim, por entendermos ser a presente proposição deveras
relevante e significativa é que submetemos a mesma a ínclita apreciação de
Vossas Excelências e pugnamos por seu reconhecimento e consequente
aprovação.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 2021.

RUBENS PEREIRA JÚNIOR
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Deputado Federal
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
LIVRO II
PARTE ESPECIAL
.......................................................................................................................................................
TÍTULO III
DA PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou
contravenção penal.
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.
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO IV
DAS MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
.......................................................................................................................................................
Seção VII
Da Internação
Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos
princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento.
§ 1º Será permitida a realização de atividades externas, a critério da equipe técnica
da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário.
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§ 2º A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser
reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses.
§ 3º Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três anos.
§ 4º Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser
liberado, colocado em regime de semiliberdade ou de liberdade assistida.
§ 5º A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade.
§ 6º Em qualquer hipótese a desinternação será precedida de autorização judicial,
ouvido o Ministério Público.
§ 7º A determinação judicial mencionada no § 1º poderá ser revista a qualquer
tempo pela autoridade judiciária. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.594, de 18/1/2012,
publicada no DOU de 19/1/2012, em vigor 90 dias após a publicação)
Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:
I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a
pessoa;
II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;
III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente
imposta.
§ 1º O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá ser
superior a 3 (três) meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal.
(Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.594, de 18/1/2012, publicada no DOU de
19/1/2012, em vigor 90 dias após a publicação)
§ 2º Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida
adequada.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos
do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição
Federal, e determina outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados:
(“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 8.930, de 6/9/1994)
I - homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de
extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º,
incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII); (Inciso acrescido pela Lei nº 8.930, de 6/9/1994, e
com nova redação dada pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019, publicada na Edição Extra do
DOU de 24/12/2019, em vigor 30 dias após a publicação)
I-A - lesão corporal dolosa de natureza gravíssima (art. 129, § 2º) e lesão corporal
seguida de morte (art. 129, § 3º), quando praticadas contra autoridade ou agente descrito nos
arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional
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de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge,
companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição; (Inciso
acrescido pela Lei nº 13.142, de 6/7/2015)
II - roubo: (Inciso acrescido pela Lei nº 8.930, de 6/9/1994, e com nova redação
dada pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019, publicada na Edição Extra do DOU de 24/12/2019,
em vigor 30 dias após a publicação)
a) circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2º, inciso V);
(Alínea acrescida pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019, publicada na Edição Extra do DOU de
24/12/2019, em vigor 30 dias após a publicação)
b) circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I) ou
pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito (art. 157, § 2º-B); (Alínea acrescida
pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019, publicada na Edição Extra do DOU de 24/12/2019, em
vigor 30 dias após a publicação)
c) qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte (art. 157, § 3º);
(Alínea acrescida pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019, publicada na Edição Extra do DOU de
24/12/2019, em vigor 30 dias após a publicação)
III - extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão
corporal ou morte (art. 158, § 3º); (Inciso acrescido pela Lei nº 8.930, de 6/9/1994, e com
nova redação dada pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019, publicada na Edição Extra do DOU de
24/12/2019, em vigor 30 dias após a publicação)
IV - extorsão mediante seqüestro e na forma qualificada (art. 159, caput, e §§ lº,
2º e 3º); (Inciso acrescido pela Lei nº 8.930, de 6/9/1994)
V - estupro (art. 213, caput e §§ 1º e 2º); (Inciso acrescido pela Lei nº 8.930, de
6/9/1994, e com nova redação dada pela Lei nº 12.015, de 7/8/2009)
VI - estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e §§ 1º, 2º, 3º e 4º); (Inciso acrescido
pela Lei nº 8.930, de 6/9/1994, e com nova redação dada pela Lei nº 12.015, de 7/8/2009)
VII - epidemia com resultado morte (art. 267, § 1º). (Inciso acrescido pela Lei nº
8.930, de 6/9/1994)
VII-A - (VETADO na Lei nº 9.695, de 20/8/1998)
VII-B - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a
fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, caput e § 1º, § 1º-A e § 1º-B, com a redação dada
pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998); (Inciso acrescido pela Lei nº 9.695, de 20/8/1998)
VIII - favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de
criança ou adolescente ou de vulnerável (art. 218-B, caput, e §§ 1º e 2º). (Inciso acrescido
pela Lei nº 12.978, de 21/5/2014)
IX - furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause
perigo comum (art. 155, § 4º-A). (Inciso acrescido pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019,
publicada na Edição Extra do DOU de 24/12/2019, em vigor 30 dias após a publicação)
Parágrafo único. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados:
(Parágrafo único acrescido pela Lei nº 8.930, de 6/9/1994, e com nova redação dada pela Lei
nº 13.964, de 24/12/2019, publicada na Edição Extra do DOU de 24/12/2019, em vigor 30
dias após a publicação)
I - o crime de genocídio, previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de
outubro de 1956; (Inciso acrescido pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019, publicada na Edição
Extra do DOU de 24/12/2019, em vigor 30 dias após a publicação)
II - o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no
art. 16 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; (Inciso acrescido pela Lei nº 13.964, de
24/12/2019, publicada na Edição Extra do DOU de 24/12/2019, em vigor 30 dias após a
publicação)
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III - o crime de comércio ilegal de armas de fogo, previsto no art. 17 da Lei nº
10.826, de 22 de dezembro de 2003; (Inciso acrescido pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019,
publicada na Edição Extra do DOU de 24/12/2019, em vigor 30 dias após a publicação)
IV - o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição,
previsto no art. 18 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003; (Inciso acrescido pela Lei nº
13.964, de 24/12/2019, publicada na Edição Extra do DOU de 24/12/2019, em vigor 30 dias
após a publicação)
V - o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime
hediondo ou equiparado. (Inciso acrescido pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019, publicada na
Edição Extra do DOU de 24/12/2019, em vigor 30 dias após a publicação)
Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:
I - anistia, graça e indulto;
II - fiança. (Inciso com redação dada pela Lei nº 11.464, de 28/3/2007)
§ 1º A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime
fechado. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.464, de 28/3/2007)
§ 2º (Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.464, de 28/3/2007, e revogado pela Lei
nº 13.964, de 24/12/2019, publicada na Edição Extra do DOU de 24/12/2019, em vigor 30
dias após a publicação)
§ 3º Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o
réu poderá apelar em liberdade. (Primitivo § 2º renumerado pela Lei nº 11.464, de 28/3/2007)
§ 4º A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei nº 7.960, de 21 de dezembro
de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por
igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. (Primitivo § 3º renumerado
pela Lei nº 11.464, de 28/3/2007)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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