CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 3.344, DE 2015
(Da Sra. Iracema Portella)
Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal, para tipificar a mutilação genital feminina como crime de lesão
corporal gravíssima.

DESPACHO:
À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
(MÉRITO E ART. 54, RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 2º-A e 13:
“Art. 129. ...............................................................
................................................................................
Mutilação genital feminina
§ 2º-A Incorre na mesma pena quem pratica mutilação genital
feminina.
...............................................................................
§ 13 Para os fins do § 2º-A, mutilação genital feminina consiste em
cortar, costurar, alterar a anatomia, ou mutilar de qualquer outra forma,
total ou parcialmente, o órgão genital feminino.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
A mutilação genital feminina (MGF) é uma prática ainda vigente em diversos
países do mundo, a maior parte deles localizados na África, onde 150 milhões de mulheres
têm a vagina mutilada e, segundo a ONU, até 2030, outras 86 milhões de mulheres poderão
ser vítimas dessa conduta.
A MGF é um ritual de remoção de parte ou de toda a genitália externa
feminina. Trata-se de um procedimento calcado em tradições socioculturais africanas e que
tem por objetivo assegurar a castidade da mulher, funcionando, muitas vezes, como requisito
para que a mulher consiga se casar. Na maior parte dos casos, a mulher é mutilada ainda
muito jovem, antes dos cinco anos de idade. Embora a MGF seja um costume basicamente em
países africanos, em razão da imigração já houve registro dessa prática na Austrália, Europa e
América do Norte, locais em que a MGF foi proibida.
O Brasil, por sua vez, ainda não criminalizou esse comportamento. Entretanto,
é preciso observar que é cada vez maior o número de imigrantes e refugiados africanos no
País. Segundo dados da Polícia Federal, 37.950 africanos imigraram para o Brasil nos últimos
dez anos, sendo que o número de imigrantes africanos no ano de 2015 já é três vezes maior
que o de 2005. Além disso, de acordo com a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR),
65% das pessoas refugiadas no Brasil são de origem africana.
Diante desse quadro, a tendência é que seja cada vez maior o número de
meninas e adolescentes africanas em território brasileiro, as quais poderão ser alvo da MGF. É
preciso, portanto, que a legislação brasileira esteja preparada para reprimir tal prática, que,
frente a nossa cultura ocidental, atenta contra a integridade física e a dignidade da mulher.
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Nossa proposta é que a mutilação genital feminina seja tipificada como crime de lesão
corporal gravíssima.
Tendo esses legítimos objetivos por principal instrumento, contamos com o
apoio dos nobres Pares para a aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, 20 de outubro de 2015
Deputada IRACEMA PORTELLA (PP-PI)
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art.
180 da Constituição, decreta a seguinte lei:
.......................................................................................................................................................
PARTE ESPECIAL
(Canceladas na Parte Especial quaisquer referências a valores de multas, substituindo-se a
expressão "multa de" por "multa" de acordo com o art. 2º da Lei nº 7.209, de 11/7/1984)
TÍTULO I
DOS CRIMES CONTRA A PESSOA
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DAS LESÕES CORPORAIS
Lesão corporal
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Lesão corporal de natureza grave
§ 1º Se resulta:
I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;
II - perigo de vida;
III - debilidade permanente de membro, sentido ou função;
IV - aceleração de parto:
Pena - reclusão, de um a cinco anos.
§ 2º Se resulta:
I - Incapacidade permanente para o trabalho;
II - enfermidade incurável;
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III- perda ou inutilização de membro, sentido ou função; (Retificado no DOU de
3/1/1941)
IV - deformidade permanente;
V - aborto:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Lesão corporal seguida de morte
§ 3º Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o
resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo:
Pena - reclusão, de quatro a doze anos.
Diminuição de pena
§ 4º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou
moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima,
o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.
Substituição da pena
§ 5º O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção
pela de multa:
I - se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior;
II - se as lesões são recíprocas.
Lesão corporal culposa
§ 6º Se a lesão é culposa:
Pena - detenção, de dois meses a um ano.
Aumento de pena
§ 7º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se ocorrer qualquer das hipóteses dos
§§ 4º e 6º do art. 121 deste Código. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 12.720, de
27/9/2012)
§ 8º Aplica-se à lesão culposa o disposto no § 5º do art. 121. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 6.416, de 24/5/1977 e com nova redação dada pela Lei nº 8.069, de
13/7/1990)
Violência doméstica
§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou
companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente
das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. (Parágrafo acrescido pela Lei
nº 10.886, de 17/7/2004 e com nova redação dada pela Lei nº 11.340, de 7/8/2006)
§ 10. Nos casos previstos nos §§ 1º a 3º deste artigo, se as circunstâncias são as
indicadas no § 9º deste artigo, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço). (Parágrafo acrescido
pela Lei nº 10.886, de 17/7/2004)
§ 11. Na hipótese do § 9º deste artigo, a pena será aumentada de um terço se o
crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
11.340, de 7/8/2006)
§ 12. Se a lesão for praticada contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e
144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de
Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge,
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companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição, a pena é
aumentada de um a dois terços. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.142, de 6/7/2015)

CAPÍTULO III
DA PERICLITAÇÃO DA VIDA E DA SAUDE
Perigo de contágio venéreo
Art. 130. Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso,
a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.
§ 1º Se é intenção do agente transmitir a moléstia:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 2º Somente se procede mediante representação.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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