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e 217-A, caput e §§ 3º e 4º, todos do
Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Código Penal) e acrescenta o artigo
2º-A à Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990.

PL n.5112/2020

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Apresentação: 06/11/2020 09:15 - Mesa

2

artigos 213, caput e §§ 1º e 2º e 217-A, caput e §§ 3º e 4º, todos do Decreto-lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) e acrescenta o artigo 2º-A
à Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990.

Art. 2º O parágrafo único do art. 83, do Decreto-Lei nº 2.848, de
7 de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.83 ..........................................................................................
Parágrafo único. Para o condenado por crime doloso, cometido
com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do
livramento ficará também subordinada à constatação de
condições pessoais que façam presumir que o liberado não
voltará a delinquir e, nos casos dos crimes previstos nos artigos
213 e 217-A, somente poderá ser concedido se o condenado já
tiver concluído, com resultado satisfatório, tratamento químico
voluntário para inibição do desejo sexual.” (NR)

Art. 3º O caput e os §§ 1º e 2º do art. 213, do Decreto-Lei
2.848, de 7 de dezembro de 1940, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave
ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que
de Comissões
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Art. 1º Altera a redação do parágrafo único do artigo 83, dos

Documento eletrônico assinado por Bia Kicis (PSL/DF), através do ponto SDR_56409,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.

O Congresso Nacional decreta:

§ 1º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou
se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze)
anos:
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 18 (dezoito) anos. (NR)
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§ 2º Se da conduta resulta morte:
Pena - reclusão, de 18 (dezoito) a 30 (trinta) anos. (NR)”

Art. 4º O caput e os §§ 3º e 4º do art. 217-A, do Decreto-Lei

libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 22 (vinte e dois) anos. (NR)
......................................................................................................
§ 3º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave:
Pena - reclusão, de 15 (quinze) a 25 (vinte e cinco) anos. (NR)
§ 4º Se da conduta resulta morte:
Pena - reclusão, de 18 (dezoito) a 30 (trinta) anos. (NR)”

Art. 5º A Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, passa a vigorar
acrescido do art. 2º-A, com a seguinte redação:
“Art. 2º-A. A progressão de regime, no caso dos condenados
aos crimes previstos nos arts. 213 e 217-A do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940, somente poderá ser
concedida se o condenado já tiver concluído, com resultado
satisfatório, tratamento químico voluntário para inibição do
desejo sexual. (NR)”

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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“Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato

Documento eletrônico assinado por Bia Kicis (PSL/DF), através do ponto SDR_56409,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.

2.848, de 7 de dezembro de 1940, passam a vigorar com a seguinte redação:

O 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública1, divulgado em
setembro do ano passado, registrou recorde da violência sexual. Foram 66 mil
vítimas de estupro no Brasil em 2018, maior índice desde que o estudo
começou a ser feito em 2007.
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A maioria das vítimas (53,8%) foram meninas de até 13 anos.
Conforme a estatística, apurada em microdados das Secretarias de Segurança
Pública de todos os estados e do Distrito Federal, quatro meninas até essa
idade são estupradas por hora no país. Ocorrem em média 180 estupros por

mundo, bem como do grande índice de reincidência dos agentes dessa
modalidade de crime, diversos países como a Coreia do Sul, Canadá, Estados
Unidos e outros passaram a adotar a castração química como forma de
punição frente à prática desse crime horrendo, sendo a sua aplicação
facultativa em alguns locais e obrigatória em outros.

A castração química consiste em uma forma temporária de
restrição da libido, onde o uso de medicamentos hormonais, ocasionará a
perda do apetite sexual do indivíduo do sexo masculino. Diferente da castração
física, esse método não envolve nenhum procedimento cirúrgico, tratando-se
apenas da administração semanal de injeções que possuem o objetivo de
diminuir os níveis de andrógenos no sangue, o que em tese diminuiria as
compulsões sexuais de determinados agressores sexuais, em especial os
pedófilos e maníacos sexuais.

O estado da Califórnia foi o primeiro estado estadunidense a
promulgar a castração química como forma de obtenção de liberdade
1

2

Concebido com o objetivo de suprir a falta de conhecimento consolidado, sistematizada e confiável no
campo, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública compila e analisa dados de registros policiais sobre
criminalidade, informações sobre o sistema prisional e gastos com segurança pública, entre outros
recortes introduzidos a cada edição.
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760
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Em razão do aumento da repercussão dos casos de estupro no

Documento eletrônico assinado por Bia Kicis (PSL/DF), através do ponto SDR_56409,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.

dia no Brasil, 4,1% acima do verificado em 2017 pelo anuário.2
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apenas a castração química; já os estados da Califórnia Flórida, Iowa e
Louisiana admitem tanto a castração química quanto a castração cirúrgica
voluntária. No estado do Texas apenas a castração cirúrgica é prevista como
tratamento.
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Além da experiência dos EUA, também se verifica na GrãBretanha a castração química facultativa. Se o condenado se nega ao
tratamento, permanecerá preso.

Na França, em 2007, foi apresentado projeto com a mesma

junta médica com no mínimo de três integrantes. Assim, caso a pena de
restrição de liberdade seja cumprida antes do término do tratamento, o
condenado teria o dever de comparecer a centros de tratamento para análise
de suas taxas hormonais.

Na Itália a sanção condiciona que o agressor se submeta ao
tratamento para que possa cumprir pena em prisão domiciliar; e se o
tratamento for interrompido ele retornará para o regime fechado. Na Europa,
países como a Polônia também utilizam o referido método.

Muitos são contra a castração química e se fundamentam no
princípio constitucional da dignidade humana, por afirmarem que o preso será
tratado de forma desumana. Todavia, o método utilizado para o tratamento dos
estupradores não ferirá tal garantia fundamental, pois será de forma voluntária
e indolor. O preso fará o tratamento por meio farmacológico, sem qualquer
atentado à sua integridade física ou moral.

Ademais, a proposição não fere a autonomia de vontade do
cidadão, vez que existiria apenas como uma pena alternativa, ou seja, o
indivíduo não será submetido a tal procedimento sem o seu consentimento,
sem que ele, por livre e espontânea vontade, se disponha a aderir ao método,
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760
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sem a sua aceitação, pode ser efetuado o procedimento, caso autorizado por

Documento eletrônico assinado por Bia Kicis (PSL/DF), através do ponto SDR_56409,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.

essência, no qual também há a submissão do condenado. No entanto, mesmo

Portanto, devido às condições carcerárias do cenário nacional
e ao clamor público em favor de penas que tragam resultados tendentes à
diminuição do índice de vítimas dessa barbárie, esperamos contar com o apoio
dos Nobres Pares para aprovação deste Projeto de Lei, de forma que
possamos aumentar a segurança da sociedade em geral.

Sala das Sessões, em
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de novembro de 2020.
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Documento eletrônico assinado por Bia Kicis (PSL/DF), através do ponto SDR_56409,
na forma do art. 102, § 1º, do RICD c/c o art. 2º, do Ato
LexEditda Mesa n. 80 de 2016.

Deputada BIA KICIS
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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

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
PARTE GERAL
(Parte Geral com redação dada pela Lei nº 7.209, de 11/7/1984,
publicada no DOU de 13/7/1984, em vigor 6 meses após a publicação)
.....................................................................................................................................................
TÍTULO V
DAS PENAS
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO V
DO LIVRAMENTO CONDICIONAL
Requisitos do livramento condicional
Art. 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena
privativa de liberdade igual ou superior a dois anos, desde que: (“Caput” do artigo com redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11/7/1984)
I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime
doloso e tiver bons antecedentes; (Inciso com redação dada pela Lei nº 7.209, de 11/7/1984)
II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;
(Inciso com redação dada pela Lei nº 7.209, de 11/7/1984)
III - comprovado: (Inciso com 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) bom comportamento durante a execução da pena; (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) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; (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) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e (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)
d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (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)
IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela
infração; (Inciso com redação dada pela Lei nº 7.209, de 11/7/1984)
V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime
hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e
terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. (Inciso
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760
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acrescido pela Lei nº 8.072, de 25/7/1990, e com redação dada pela Lei nº 13.344, de
6/10/2016, publicada no DOU de 7/10/2016, em vigor 45 dias após a publicação)
Parágrafo único. Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou
grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de
condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir. (Parágrafo único
com redação dada pela Lei nº 7.209, de 11/7/1984)
Soma de penas
Art. 84. As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para
efeito do livramento. (Artigo com redação dada pela Lei nº 7.209, de 11/7/1984)
.......................................................................................................................................................
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 I
DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL
(Denominação do capítulo com redação dada pela Lei nº 12.015, de 7/8/2009)
Estupro
Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção
carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso:
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. ("Caput" do artigo com redação dada
pela Lei nº 12.015, de 7/8/2009)
§ 1º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor
de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
12.015, de 7/8/2009)
§ 2º 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)
Atentado violento ao pudor
Art. 214. (Revogado pela Lei nº 12.015, de 7/8/2009)
Violação sexual mediante fraude (Nome jurídico 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:
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760
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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)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

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. 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)
Art. 3º A União manterá estabelecimentos penais, de segurança máxima, destinados
ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em
presídios estaduais ponha em risco a ordem ou incolumidade pública.
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760
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Art. 4º (VETADO).
Art. 5º Ao art. 83 do Código Penal é acrescido o seguinte inciso:
“Art. 83. ........................................................................................
.......................................................................................................
V - cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime
hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e
terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa
natureza.”
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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