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PROJETO DE LEI N.º 3.048-A, DE 2021
(Do Senado Federal)
Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal),
para aumentar as penas de crimes contra a honra cometidos contra a
mulher, por razões da condição de sexo feminino; tendo parecer da
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, pela aprovação (relatora:
DEP. DANIELA DO WAGUINHO).
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 141 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal), passa a vigorar acrescido do seguinte inciso V:
“Art. 141. ................................................................................................
..........................................................................................................................
V – contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, nos
termos do § 2º-A, inciso II, do art. 121 deste Código.
...............................................................................................................” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 10 de março de 2022.

*CD228747523600*

Senador Rodrigo Pacheco
Presidente do Senado 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

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,
publicada no DOU de 13/7/1984, em vigor 6 meses após a publicação)
TÍTULO I
DOS CRIMES CONTRA A PESSOA
CAPÍTULO I
DOS CRIMES CONTRA A VIDA
Homicídio simples
Art. 121. Matar alguém:
Pena - reclusão, de seis a vinte anos.
Caso de diminuição de pena
§ 1º 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.
Homicídio qualificado
§ 2º Se o homicídio é cometido:
I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;
II - por motivo fútil;
III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio
insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;
IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que
dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;
V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro
crime;
Feminicídio (Nome jurídico acrescido pela Lei nº 13.104, de 9/3/2015)
VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino; (Inciso acrescido
pela Lei nº 13.104, de 9/3/2015)
VII - 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, companheiro ou
parente
consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição: (Inciso acrescido pela Lei nº 13.142,
de 6/7/2015)
VIII - com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido: (Inciso vetado pelo
Presidente da República na Lei nº 13.964, de 24/12/2019, mantido pelo Congresso Nacional e
publicado no DOU de 30/4/2021)
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
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§ 2º-A. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime
envolve:
I - violência doméstica e familiar;
II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher. (Parágrafo acrescido pela
Lei nº 13.104, de 9/3/2015)
Homicídio culposo
§ 3º Se o homicídio é culposo:
Pena - detenção, de um a três anos.
Aumento de pena
§ 4º No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um terço), se o crime resulta
de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar
imediato socorro à vítima, não procura diminuir as conseqüências do seu ato, ou foge para evitar
prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime
é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos. (Parágrafo
com redação dada pela Lei nº 10.741, de 1º/10/2003, publicada no DOU de 3/10/2003, em
vigor 90 dias após a publicação)
§ 5º Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as
conseqüências da infração atingiram o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se
torne desnecessária. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 6.416, de 24/5/1977)
§ 6º A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado
por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de
extermínio. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.720, de 27/9/2012)
§ 7º A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime
for praticado: (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.104, de 9/3/2015)
I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; (Inciso acrescido
pela Lei nº 13.104, de 9/3/2015)
II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos, com
deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de
vulnerabilidade física ou mental; (Inciso acrescido pela Lei nº 13.104, de 9/3/2015, e com
redação dada pela Lei nº 13.771, de 19/12/2018)
III - na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima; (Inciso
acrescido pela Lei nº 13.104, de 9/3/2015, e com redação dada pela Lei nº 13.771, de
19/12/2018)
IV - em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos
I, II e III do caput do art. 22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. (Inciso acrescido pela
Lei nº 13.771, de 19/12/2018)
Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação (Nome jurídico com
redação dada pela Lei nº 13.968, de 26/12/2019)
Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou
prestar-lhe auxílio material para que o faça: (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº
13.968, de 26/12/2019)
Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. (Pena com redação dada pela Lei
nº 13.968, de 26/12/2019)
§ 1º Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de
natureza grave ou gravíssima, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 129 deste Código:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.968,
de 26/12/2019)
§ 2º Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.968,
de 26/12/2019)
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§ 3º A pena é duplicada:
I - se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil;
II - se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de
resistência. (Parágrafo único transformado em § 3º e com redação dada pela Lei nº 13.968, de
26/12/2019)
§ 4º A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de
computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
13.968, de 26/12/2019)
§ 5º Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou
de rede virtual. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.968, de 26/12/2019)
§ 6º Se o crime de que trata o § 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza
gravíssima e é cometido contra menor de 14 (quatorze) anos ou contra quem, 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, responde o agente pelo crime descrito no §
2º do art. 129 deste Código. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.968, de 26/12/2019)
§ 7º Se o crime de que trata o § 2º deste artigo é cometido contra menor de 14
(quatorze) anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou
que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de
homicídio, nos termos do art. 121 deste Código. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 13.968, de
26/12/2019)
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO V
DOS CRIMES CONTRA A HONRA
.......................................................................................................................................................
Disposições comuns
Art. 141. As penas cominadas neste capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer
dos crimes é cometido:
I - contra o Presidente da República, ou contra chefe de governo estrangeiro;
II - contra funcionário público, em razão de suas funções, ou contra os Presidentes
do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal; (Inciso com
redação dada pela Lei nº 14.197, de 1º/9/2021, publicada no DOU de 2/9/2021, em vigor 90
dias após a publicação)
III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia,
da difamação ou da injúria;
IV - contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos ou portadora de deficiência, exceto
no caso de injúria. (Inciso acrescido pela Lei nº 10.741, de 1º/10/2003, publicada no DOU de
3/10/2003, em vigor 90 dias após a publicação)
§ 1º Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a
pena em dobro. (Parágrafo único transformado em § 1º pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019)
§ 2º Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes
sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena. (Parágrafo vetado pelo
Presidente da República na Lei nº 13.964, de 24/12/2019, mantido pelo Congresso Nacional e
publicado no DOU de 30/4/2021)
Exclusão do crime
Art. 142. Não constituem injúria ou difamação punível:
I - a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu
procurador;
II - a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando
inequívoca a intenção de injuriar ou difamar;
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III - o conceito desfavorável emitido por funcionário público, em apreciação ou
informação que preste no cumprimento de dever do ofício.
Parágrafo único. Nos casos dos ns. I e III, responde pela injúria ou pela difamação
quem lhe dá publicidade.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal), para
aumentar as penas de crimes contra a honra
cometidos contra a mulher, por razões da
condição de sexo feminino.
Autor:

SENADO
BARROS

FEDERAL

Relatora:
Deputada
WAGUINHO

-

DANIELA

LEILA
DO

I - RELATÓRIO
A proposição em epígrafe, oriunda do Senado Federal,
acrescenta inciso V ao art. 141 do Código Penal para aumentar de um terço as
penas dos crimes contra a honra praticados contra a mulher, por razões da
condição do sexo feminino, nos termos do art. 121, § 2º-A, inciso II, do mesmo
diploma legal.
A matéria foi distribuída às Comissões de Defesa dos Direitos
da Mulher (CMULHER) e Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), para
análise e parecer.

*CD226673166400*

É o relatório.
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II - VOTO DA RELATORA
A esta Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher compete
analisar o mérito da proposta, nos termos do que dispõe o art. 32, inciso XXIV,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
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O projeto em comento, ao reforçar a proteção à honra da vítima
contra ofensas que envolvam menosprezo ou discriminação à condição de
mulher, coaduna-se com as normas internacionais e as leis internas que tratam
sobre o tema.
Com efeito, a proposição vai ao encontro dos compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil em razão da aprovação e promulgação da
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a
Mulher.
Nos termos da citada convenção, os Estados Partes se
comprometem a “adotar medidas adequadas, legislativas e de outro caráter,
com as sanções cabíveis e que proíbam toda discriminação contra a mulher”,
considerando que
“(...) a discriminação contra a mulher viola os princípios da
igualdade de direitos e do respeito da dignidade humana,
dificulta a participação da mulher, nas mesmas condições que
o homem, na vida política, social, econômica e cultural de seu
país, constitui um obstáculo ao aumento do bem-estar da
sociedade e da família e dificulta o pleno desenvolvimento das
potencialidades da mulher para prestar serviço a seu país e à
humanidade (...).”

Da mesma forma, a proposta guarda harmonia com as
rigor dispensado ao agente que praticar crimes contra a mulher em razão da
condição do sexo feminino, a exemplo da criação do tipo penal de feminicídio
(art. 121, § 2º, VI) e das causas de aumento de pena para os crimes de lesão
corporal (art. 129, § 13) e perseguição (art. 147-A, § 1º, inciso II).
As mulheres são vítimas frequentes de insultos e imputações
ofensivas à sua honra. Muitas vezes, são verbalmente agredidas apenas pelo
fato de serem mulheres.Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_7696
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alterações que vêm sendo promovidas no Código Penal a fim de aumentar o

que ferem a dignidade e a reputação da vítima, bem como causam danos à
autoestima e prejudicam a saúde mental da mulher.
Nesse cenário, a criação de causa de aumento de pena para
os crimes contra a honra mostra-se acertada, uma vez que o endurecimento da
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sanção penal tem por objetivo o desestímulo à prática da infração, bem como a
aplicação de punição mais justa ao autor.
Por conseguinte, entendemos que a proposição se mostra
oportuna e merece ser aprovada, uma vez que contribui para o aumento da
proteção às mulheres vítimas de violência.
Ante o exposto, nosso voto é pela aprovação do PL nº 3.048,
de 2021.

Sala da Comissão, em

de

de 2022.

Deputada DANIELA DO WAGUINHO
Relatora

*CD226673166400*
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PROJETO DE LEI Nº 3.048, DE 2021

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, em reunião
extraordinária realizada hoje, mediante votação ocorrida por processo simbólico, opinou
pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.048/2021, nos termos do Parecer da Relatora,
Deputada Daniela do Waguinho.
Registraram presença à reunião as Senhoras Deputadas e os
Senhores Deputados:
Policial Katia Sastre - Presidente, Silvia Cristina, Delegado
Antônio Furtado e Lauriete - Vice-Presidentes, Carmen Zanotto, Chris Tonietto,
Daniela do Waguinho, Diego Garcia, Rejane Dias, Tabata Amaral, Emanuel Pinheiro
Neto, Fábio Trad, Flávia Morais, Jones Moura, Liziane Bayer, Rosana Valle e Sâmia
Bomfim.
Sala da Comissão, em 29 de junho de 2022.
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Deputada POLICIAL KATIA SASTRE
Presidente

