CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 3.628, DE 2020
(Do Sr. Lucas Redecker)
Aumenta as penas do crime de estupro de vulnerável e tipifica a conduta
de estupro virtual de vulnerável.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-4207/2012.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal, e a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança
e do Adolescente, para aumentar as penas do crime de estupro de vulnerável e de
aliciamento de menores para fins sexuais.
Art. 2º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 217-A. ...................................................................................
Pena – reclusão, de 12 (doze) a 20 (vinte) anos.
......................................................................................................
§ 3º ...............................................................................................
Pena – reclusão, de 15 (quinze) a 30 (trinta) anos.
§ 4º ...............................................................................................
Pena – reclusão, de 20 (vinte) a 40 (quarenta) anos.
............................................................................................” (NR)

“Estupro virtual de vulnerável
Art. 217-B. Assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de
comunicação, menor de 14 (catorze) anos a se exibir de forma
pornográfica ou sexualmente explícita:
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem pratica as ações
descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência
mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato.”
“Art. 226. ......................................................................................
......................................................................................................
II – de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio,
irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou
empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade
sobre ela ou lhe inspirar confiança.
............................................................................................” (NR)

Art. 3º Fica revogado o inciso II, do parágrafo único, do art. 241-D da
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.
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Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
Pretende-se, com o presente projeto de lei, aumentar as penas do
crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal. Afinal,
entrou em vigor, recentemente, a Lei nº 13.964/2019, que, dentre outras coisas,
aumentou para 40 (quarenta) anos o tempo máximo de cumprimento de pena
admitido em nosso país. É natural, em razão disso, que se aumentem as penas dos
crimes mais graves previstos em nossa legislação, para que se compatibilizem com
essa nova realidade.
Não há dúvida de que um desses delitos é justamente o de estupro
de vulnerável, um dos mais abjetos previstos em nosso ordenamento jurídico. Afinal,
além dos danos físicos que podem advir dessa conduta, os danos psicológicos são
devastadores.
Também propomos alterar o art. 226 do Código Penal, para estender
a causa de aumento de pena ali prevista (aplicável a todos os crimes contra a
dignidade sexual) para todos aqueles que inspiram confiança na vítima,
independentemente de possuírem laços sanguíneos ou jurídicos. Afinal, não temos
dúvida de que esses crimes possuem uma gravidade mais acentuada quando
praticados por pessoas próximas da vítima.
Por fim, aproveita-se a oportunidade para transferir para o Código
Penal a conduta hoje tipificada no art. 241-D, parágrafo único, inciso II, do Estatuto
da Criança e do adolescente (ampliando sua aplicação para todos os vulneráveis, e
não apenas para as crianças, como previsto na redação atual), conferindo-lhe o
nomen iuris “estupro virtual de vulnerável”.
A conduta consiste em assediar, instigar ou constranger, por
qualquer meio de comunicação, menor de 14 (catorze) anos (ou quem, por
enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a
prática do ato) a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. É o caso,
por exemplo, daquele que constrange o vulnerável a se exibir pela webcam.
Ressalte-se, no particular, que embora não se desconheça a
existência de decisões judiciais equiparando o estupro virtual ao estupro real, essa
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interpretação encontra resistência na doutrina, sobretudo por conta da afronta ao
princípio da legalidade. Assim, tipificar expressamente a conduta em nosso Código
Penal confere maior segurança jurídica à questão.
Quanto à pena cominada no preceito secundário do dispositivo,
optamos por uma pena menor que a estabelecida para o crime de estupro de
vulnerável, pois, conquanto o estupro virtual também seja grave, parece-nos que
o estupro real, quando há contato físico entre a vítima e seu violentador, possui uma
gravidade mais acentuada, de forma que aplicar a mesma pena para ambas as
condutas violaria o princípio da proporcionalidade.
A pena hoje prevista no Estatuto da Criança e do adolescente (que
varia de um a três anos de reclusão) é claramente insuficiente para reprimir essa
conduta, razão pela qual propomos aumentar para quatro a doze anos, além de
tipificar positivamente no Código Penal o crime de estupro virtual de vulnerável,
conforme já mencionamos.
Violências dessa natureza, que escancaram a insuficiência das
penas hoje previstas na legislação penal, merecem uma resposta enérgica deste
parlamento e uma punição mais condizente com a sua gravidade.
É justamente com esse intuito que apresentamos o presente projeto
de lei, razão pela qual contamos com o apoio dos ilustres pares para a sua
aprovação.
Sala das Sessões, em 03 de julho de 2020.
Deputado LUCAS REDECKER
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:
CÓDIGO PENAL
.......................................................................................................................................................
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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,
publicada no DOU de 13/7/1984, em vigor 6 meses após a publicação)
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VI
DOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL
(Denominação do título com redação dada pela Lei nº 12.015, de 7/8/2009)
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DOS CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEL
(Denominação do capítulo com redação dada pela Lei nº 12.015, de 7/8/2009)
Sedução
Art. 217. (Revogado pela Lei nº 11.106, de 28/3/2005)
Estupro de vulnerável (Nome jurídico acrescido pela Lei nº 12.015, de 7/8/2009)
Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de
14 (catorze) anos:
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. (“Caput” do artigo acrescido pela
Lei nº 12.015, de 7/8/2009)
§ 1º Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém
que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática
do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. (Parágrafo acrescido
pela Lei nº 12.015, de 7/8/2009)
§ 2º (VETADO na Lei nº 12.015, de 7/8/2009)
§ 3º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave:
Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
12.015, de 7/8/2009)
§ 4º Se da conduta resulta morte:
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
12.015, de 7/8/2009)
§ 5º As penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se
independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais
anteriormente ao crime. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.718, de 24/9/2018)
Corrupção de menores
Art. 218. Induzir alguém menor de 14 (catorze) anos a satisfazer a lascívia de
outrem:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. (“Caput” do artigo com redação
dada pela Lei nº 12.015, de 7/8/2009)
Parágrafo único. (VETADO na Lei nº 12.015, de 7/8/2009)
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS
.......................................................................................................................................................
Aumento de pena
Art. 226. A pena é aumentada: (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº
11.106, de 28/3/2005)
I - de quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de 2 (duas) ou mais
pessoas; (Inciso com redação dada pela Lei nº 11.106, de 28/3/2005)
II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão,
cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer
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outro título tiver autoridade sobre ela; (Inciso com redação dada pela Lei nº 13.718, de
24/9/2018)
III - (Revogado pela Lei nº 11.106, de 28/3/2005)
IV - de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o crime é praticado:
Estupro coletivo
a) mediante concurso de 2 (dois) ou mais agentes;
Estupro corretivo
b) para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. (Inciso acrescido
pela Lei nº 13.718, de 24/9/2018)
CAPÍTULO V
DO LENOCÍNIO E DO TRÁFICO DE PESSOA PARA FIM DE PROSTITUIÇÃO OU
OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL
(Denominação do capítulo com redação dada pela Lei nº 12.015, de 7/8/2009)
Mediação para servir a lascívia de outrem
Art. 227. Induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem:
Pena - reclusão, de um a três anos.
§ 1º Se a vítima é maior de 14 (catorze) e menor de 18 (dezoito) anos, ou se o
agente é seu ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor ou curador ou
pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou de guarda: (Parágrafo
com redação dada pela Lei nº 11.106, de 28/3/2005)
Pena - reclusão, de dois a cinco anos.
§ 2º Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude:
Pena - reclusão, de dois a oito anos, além da pena correspondente à violência.
§ 3º Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

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 VII
DOS CRIMES E DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS
CAPÍTULO I
DOS CRIMES
.......................................................................................................................................................
Seção II
Dos Crimes em Espécie
.......................................................................................................................................................
Art. 241. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que
contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente:
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Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. (Artigo com redação dada
pela Lei nº 11.829, de 25/11/2008)
Art. 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou
divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático,
fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica
envolvendo criança ou adolescente:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
I - assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas ou
imagens de que trata o caput deste artigo;
II - assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de computadores às
fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo.
§ 2º As condutas tipificadas nos incisos I e II do § 1º deste artigo são puníveis
quando o responsável legal pela prestação do serviço, oficialmente notificado, deixa de
desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata o caput deste artigo. (Artigo acrescido
pela Lei nº 11.829, de 25/11/2008)
Art. 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo
ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo
criança ou adolescente:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
§ 1º A pena é diminuída de 1 (um) a 2/3 (dois terços) se de pequena quantidade o
material a que se refere o caput deste artigo.
§ 2º Não há crime se a posse ou o armazenamento tem a finalidade de comunicar
às autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas nos arts. 240, 241, 241-A e
241-C desta Lei, quando a comunicação for feita por:
I - agente público no exercício de suas funções;
II - membro de entidade, legalmente constituída, que inclua, entre suas finalidades
institucionais, o recebimento, o processamento e o encaminhamento de notícia dos crimes
referidos neste parágrafo;
III - representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ou
serviço prestado por meio de rede de computadores, até o recebimento do material relativo à
notícia feita à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário.
§ 3º As pessoas referidas no § 2º deste artigo deverão manter sob sigilo o material
ilícito referido. (Artigo acrescido pela Lei nº 11.829, de 25/11/2008)
Art. 241-C. Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo
explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia,
vídeo ou qualquer outra forma de representação visual:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda,
disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, adquire, possui ou armazena o
material produzido na forma do caput deste artigo. (Artigo acrescido pela Lei nº 11.829, de
25/11/2008)
Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de
comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:
I - facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito
ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso;
II - pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o fim de induzir
criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. (Artigo acrescido pela Lei
nº 11.829, de 25/11/2008)
Art. 241-E. Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a expressão "cena de sexo
explícito ou pornográfica" compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente
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em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma
criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. (Artigo acrescido pela Lei nº
11.829, de 25/11/2008)
Art. 242. Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer
forma, a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos. (Artigo com redação dada pela Lei nº
10.764, de 12/11/2003)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 13.964, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019
Aperfeiçoa a legislação penal e processual
penal.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei aperfeiçoa a legislação penal e processual penal.
Art. 2º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art.25. ...........................................................................................................
Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo,
considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que
repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a
prática de crimes." (NR)
"Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será
executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de
valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública,
inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da
prescrição. (NR)
"Art. 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não
pode ser superior a 40 (quarenta) anos.
§ 1º Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja
soma seja superior a 40 (quarenta) anos, devem elas ser unificadas para
atender ao limite máximo deste artigo. (NR)
"Art.83. ..........................................................................................................
...........
III - comprovado:
a) bom comportamento durante a execução da pena;
b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;
c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;
(NR)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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