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RESUMO 

O crime hediondo é um tema muito amplo em nossa jurisprudência. 
Recentemente em 1º de setembro de 2014, este tema foi tratado pelo 
candidato do PSDB a Presidência da Republica, Aécio Neves. Ele afirma que 
em seu governo, irá aderir a Proposta de Emenda á Constituição (PEC), onde 
diz que adolescentes entre 16 e 18 anos podem se julgados em casos de 
crimes hediondos ou casos de múltipla reincidência na pratica de lesão 
corporal e roubo qualificado, como adultos. Esta proposta já foi utilizada, porem 
rejeitada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, segundo o 
candidato a vice-presidente do PSDB. A proposta não chegou nem a ser 
aprovada pelo colegiado. Cabe ao plenário da Casa reanalisar o caso para que 
passe por votação na CCJ. A PEC, além de prever a punição para menores 
nos crimes citados acima, prevê também uma punição rígida em caso de 
crimes como tortura, terrorismo e trafico de drogas. Mais a proposta ainda tem 
que ser examinada pelo Ministério Público e Juiz de causa. Aécio afirma que 
esta proposta não diminui a maioridade penal, e sim abre uma exceção para os 
menores de idade que cometem crimes hediondos, como exemplo, homicídio 
qualificado ou extorsão mediante sequestro e estupro. Em outras entrevistas 
feitas com o candidato na cidade de São Paulo, Aécio foi questionado sobre as 
mudanças que seu programa de governo oferece, com relação as propostas 
que já haviam sido apresentadas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em 
resposta, criticou, porem não citou nomes, a candidata do PSB, Marina Silva, 
que um dia depois de ter lançado sua proposta de governo, retirou a proposta 
em que defendia o casamento gay. Aécio firma que seu programa de governo 
não é improvisado, e que esta confiante na vitória. Só nos resta aguardar pra 
ver como tudo isso irá terminar. 
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