CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 5.095, DE 2020
(Da Sra. Daniela do Waguinho)
Altera o Art. 217A do Decreto Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal, para aumentar a pena do crime de estupro de vulnerável.

DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-5367/2019.
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 art. 217A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal, para aumentar as penas do crime de estupro de
vulnerável.
Art. 2º O art. 217A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940, passa a vigorar com a redação seguinte:
“Art. 217A....................................................................
Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos.
..................................................................................”(NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
Nossa proposta é no sentido de justificar por meio de fatos, circunstâncias e pela
repercussão do caso “Mariana Ferrer” a possibilidade da majoração da pena do Art.
217-A do Código Penal para 10 a 20 anos de reclusão como é feito no § 3º. do mesmo
artigo (lesão corporal grave).
Tal possibilidade se verifica em razão da quantidade de casos atuais no Brasil
em que os agentes se utilizam de álcool e drogas impossíveis de visualização pela
vítima para a prática do crime de estupro.
Essa prática faz com que o ato não ofereça resistência e o agente possa se
“salvar” em argumentos “jurídicos” de um possível discernimento por parte da vítima,
como foi descrito pela imprensa no caso “Mariana Ferrer”, ocorrido no Estado de Santa
Catarina.
O crime de estupro de vulnerável é um dos mais abomináveis previstos em nosso
ordenamento jurídico. Afinal, além dos danos físicos que podem ocorrer dessa
conduta, os danos psicológicos são devastadores, causando uma mácula irreparável.
Brutalidade dessa natureza, mostram a injustiça das penas previstas hoje, e
merecem uma resposta desta Casa e uma punição mais condizente com a sua
gravidade. E por isso, parece-nos cristalino que o presente projeto de lei traz
importante alteração em nosso ordenamento jurídico, motivo pelo qual contamos com
o apoio de nossos ilustres Pares no Congresso Nacional para a sua aprovação.
Sala das Sessões, em

de

de 2020.

Deputada DANIELA DO WAGUINHO
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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 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
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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)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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