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RESUMO: 

 

O presente trabalho trata da questão da pedofilia em nosso ordenamento jurídico e a 
castração química como proposta de ser utilizada como pena para os pedófilos ou em 
conjunto com a pena restritiva de liberdade. Existem tipos de pedófilos, dentre eles os 
pedófilos molestadores situacionais apresentam inteligência inferior, baixa classe 
econômica. Além disso, podem possuir transtornos de personalidade e os abusadores 
são portadores de atitudes mais singelas, buscam por meio da amizade e da atenção 
ganhar a confiança da vítima.  A pedofilia no ordenamento jurídico não é considerada 
crime, mas o contato sexual de um adulto com criança gera consequências infracionais 
previstas no Código Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente. Importante consignar 
que um fato que chama a atenção no estudo da pedofilia é a possibilidade da castração 
química como forma de punição, já que ela é utilizada em vários países com resultados 
satisfatórios. No Brasil, porém, como signatário da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, além de outros tratados internacionais, a utilização desta modalidade de 
punição fere a Carta Magna, afrontando os direitos da dignidade da pessoa humana de 
maneira irretorquível.  

 

Palavra-chave: Pedofilia. Castração química. Dignidade da Pessoa Humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT: 

The present work deals with the question of pedophilia in our legal system and chemical 
castration as a proposal to be used as a penalty for pedophiles or together with the 
restriction of freedom. There are types of pedophiles, among them situational molesting 
pedophiles present inferior intelligence, low economic class. In addition, they may have 
personality disorders and abusers are carriers of more simple attitudes, seek through 
friendship and attention to gain the confidence of the victim. Pedophilia in the legal 
system is not considered a crime, but the sexual contact of an adult with a child leads to 
in fractional consequences provided for in the Criminal Code, the Statute of the Child 
and the Adolescent. It is important to note that a fact that draws attention in the study of 
pedophilia is the possibility of chemical castration as a form of punishment, since it is 
used in several countries with satisfactory results. In Brazil, however, as a signatory to 
the Universal Declaration of Human Rights, in addition to other international treaties, 
the use of this modality of punishment violates the Magna Carta, confronting the rights 
of the dignity of the human person in an uncontrollable way. 

 
Keyword: Pedophilia. Chemical castration. Dignity of human person. 
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INTRODUÇÃO: 

 A presente monografia tem como fato da castração química a qual vem sendo 

aplicada como pena para aqueles julgados pedófilos em vários países, como Canadá, 

País de Gales e diversos estados dos Estados Unidos, enquanto que no Brasil já existem 

alguns projetos de lei tratando do assunto, sendo o diálogo ético e moral, pois e 

necessário para que haja um posicionamento. 

Esta pesquisa se sustenta em abordagem multifacetada da proposta de aplicação da 

castração química a pedófilos, do que decorre a complexidade do tema, sendo 

apresentadas as três formas interpretativas identificadas como possíveis sentidos de 

adoção da castração medicamentosa; pena estatal, tratamento médico.  

 Deste modo a castração química encontra-se presente, sendo oportuno destacar as 

modalidades de aplicação como tratamento médico ou como pena punitiva pelo infrator 

de tal delito e sua consequência, pois estamos falando de tratamento com hormônios 

para inibir. 

Também se buscou considerar os conceitos de autonomia e a vulnerabilidade à qual 

está exposta a pessoa pedófila face à castração química e acepções possíveis do referido 

procedimento. 

Como questões de pesquisa, foram identificadas as seguintes:  

Como se comportam os temas da autonomia e da vulnerabilidade do indivíduo face 

à castração química? Assim por este motivo, a pena de castração química, quando 

prevista como pena ou mesmo como tratamento voluntário, não pode se considerar 

proporcional, uma vez que pune o autor do crime com medida muito mais rigorosa. 

       Qual o grau de risco e complicação para o paciente deste tratamento? o paciente a 

podendo adquirir seu efeitos colaterais como a médio e longo prazo, como queda de 

cabelo, diabetes, problemas respiratórios, depressão, trombose, hipertensão, 

dificuldades de circulação sanguínea, aumento do colesterol, como ainda traz a 

impotência sexual, ganho de peso, perda de pelos, náuseas, diminuição do volume de 

ejaculação, encolhimento da próstata e dos vasos seminais 

Como a questão está sendo tratada na área legislativa federal no Brasil? Foram feitas 

as propostas de projeto de lei para a utilização da castração química no ordenamento 

jurídico brasileiro, foram trazidos os projetos propostos pelos deputados e dos 

senadores. Visto que tem que ser analisando, que o transtorno não tem cura, a 

psicoterapia é para toda vida, tem o objetivo de ensinar o indivíduo a se controlar, 

principalmente em situações de ansiedade.  



Deste modo, tendo como objetivos específicos de examinar a castração química, 

projetando-se discussões com relação à sua natureza e finalidade, a partir da análise de 

aspectos do procedimento como pena, tratamento médico, obtidos na literatura sobre o 

tema. Ainda para contribuir para o plano social de discussões, visando trazer clareza 

moral para a problemática, considerando os conceitos de autonomia e vulnerabilidade, 

tendo em vista que a castração química é uma matéria atual e polêmica. 

Tendo como base metodologia estudo documental e de revisão de literatura, 

realizado mediante o levantamento de artigos e textos sobre bioética, castração química, 

pedofilia, tratamento médico, ética em pesquisa, autonomia e vulnerabilidade. Devido à 

escassez de trabalhos publicados sobre o tema. 

O uso de bibliografias internacionais justifica-se pelo fato de que o procedimento da 

castração medicamentosa já é aplicado em diversos países, o que resulta um maior 

número de documentos estrangeiros, devendo-se levar em consideração também a 

riqueza de ângulos distintos de abordagem do tema. 

Após a coleta e análise da literatura, a feitura dos capítulos foi realizada tendo 

como ponto de partida a tripla natureza da castração química, primeiro como pena 

imposta pelo Estado, depois como tratamento médico. 

Com relação à coleta de dados do legislativo brasileiro, foi feito o levantamento 

de projetos de lei existentes no Congresso Nacional, a partir de bases públicas, 

acessíveis via internet, que permitem o acesso a documentos dessa natureza. Tais 

documentos referem-se às demandas legislativas, sendo que no presente trabalho foram 

colhidas as propostas legislativas tanto da Câmara dos Deputados como do Senado 

Federal, em seus relativos bancos de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I: PEDOFILIA  

1.1 CONCEITO: 

 

A presente monografia tem por objetivo analisar a utilização da castração química 

como forma de pena punitiva para os pedófilos. Deste modo, indispensável que 

possamos erigir um conceito sobre o tema. 

  

A pedofilia é a perversão sexual, na qual a atração sexual de um indivíduo adulto ou 

adolescente está dirigida primariamente para crianças pré-púberes (ou seja, antes da 

idade em que a criança entra na puberdade) ou no início da puberdade. A palavra 

pedofilia vem do grego παιδοφιλια (paidophilia) onde παις (pais, "criança") e φιλια 

(philia, "amizade", "afinidade", "amor", "afeição", "atração", "atração ou afinidade 

patológica" ou "tendência patológica"). (FERREIRA, 1993, p. 198) 

Assim sendo, temos que a pedofilia é considerada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) e pela Classificação Internacional de Doenças (CID-10) como um 

transtorno de preferência sexual por crianças e adolescentes na idade pré- púbere. 

  

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV-TR), que 

é um manual para profissionais da área da saúde mental que lista diferentes categorias 

de transtornos mentais e critérios para diagnosticá-los, elaborado pela Associação 

Americana de Psiquiatria (American Psychiatric Association - APA), estabelece os 

critérios para diagnosticar a pedofilia, que são:  

a) Ao longo de um período de no mínimo seis meses, fantasias sexualmente 
excitantes, recorrentes e intensas, impulsos sexuais ou comportamentos 
envolvendo atividade sexual com uma (ou mais de uma) criança pré-púbere 
(geralmente com idade inferior a 13 anos). 
B). As fantasias, impulsos sexuais ou comportamentais causam sofrimento 
clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social ocupacional 
ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. 
c) O indivíduo tem, no mínimo, 16 anos e é, pelo menos, 5 anos mais velho 
que a criança no Critério A 

 

Disserta sobre o tema o psiquiatra forense Roberto Moscatello que assevera que: 

[...] segundo o DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders –fourth edition -1994, published by the American Psychiatric 
Association), pedofilia é caracterizada por intensas fantasias e desejos 
sexuais ou comportamentos recorrentes por no mínimo seis meses 
envolvendo crianças (geralmente abaixo de 13 anos de idade). Deve causar 
sofrimento clinicamente significante ou comprometimento nas áreas social ou 
ocupacional. O indivíduo deve ter no mínimo 16 anos de idade e ser no 



mínimo 05 anos mais velho que a criança. O pedófilo pode se atrair somente 
por meninos ou meninas ou ambos ou se limitarem ao incesto (próprios 
filhos, enteados ou outros parentes). Pode ser considerada tipo exclusiva 
(atração somente para crianças) ou não exclusiva (às vezes se atraem por 
adultos). Tais indivíduos podem limitar suas atividades a observarem 
crianças nuas ou se exibirem nus, se masturbarem na frente delas ou apenas 
acariciá-las. Outros podem praticar felação, cunilíngua ou penetrar na vagina, 
ânus e boca da criança com seus dedos, pênis ou objetos estranhos. A 
Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID 10 
(Organização Mundial de Saúde – 1993) descreve Pedofilia como uma 
parafilia ou transtorno de preferência sexual (F.65.4) caracterizada por uma 
preferência sexual por crianças usualmente de idade pré-puberal ou no início 
da puberdade. É um transtorno raramente identificado em mulheres. A 
frequência desta parafilia (perversão sexual) é difícil de ser avaliada em razão 
de somente serem descobertas quando no flagrante delituoso ou por outras 
pessoas e vítimas. É considerada uma das quatro parafilias com o maior 
número de vítimas. Estudos sobre a personalidade de pedófilos revelaram 
sentimentos de inferioridade e baixa autoestima, são isolados e solitários, há 
imaturidade emocional, dificuldade para se relacionar com pessoas de sua 
idade ou maduras e sinais de raiva e hostilidade. Comumente apresentam 
outros transtornos mentais associados (transtornos do humor, ansiedade ou de 
personalidade). Anormalidades neuroendócrinas, neuroquímicas e cerebrais 
(principalmente nos lobos frontais e temporais) têm sido descritas em exames 
laboratoriais e de neuroimagem. Níveis de inteligência abaixo da média 
também é um achado comum. Fatores ambientais, sociais e psicológicos são 
outras possíveis causas de Pedofilia e entre elas aqueles que foram abusados 
sexualmente na infância. Alcoolismo é comum entre os pedófilos 
incestuosos. 

 

Consigne-se, antes de qualquer coisa, o dever de verificar a importância e a 

compreensão da pedofilia e a sua engrenagem dentro da mente humana e, acima de 

tudo, o seu aspecto patológico e no âmbito delituoso. No curso da analise percebe-se 

que são as situações em que abusos sexuais ocorram sem que seja caso de pedofilia e, 

portanto, para que se possa compreender tal situação é necessário traçar o perfil do 

pedófilo. 

Para tanto sobre o tema Antônio de Pádua Serafim, coordenador do Núcleo de 

Psiquiatria e Psicologia Forense do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de 

São Paulo, explica que existem dois tipos de pedófilos: os pedófilos abusadores e os 

pedófilos molestadores. 

Os abusadores são portadores de atitudes mais singelas, buscam por meio da 

amizade e da atenção ganhar a confiança da vítima. Observam-na, acariciam-na com 

delicadeza, ficando inclusive difícil de ser enxergado pela criança como abusador. 

Noutro giro, tem-se a categoria dos pedófilos molestadores que se subdivide em 

molestadores situacionais e molestadores preferenciais.  



Os pedófilos molestadores situacionais apresentam inteligência inferior, baixa 

classe econômica. Além disso, podem possuir transtornos de personalidade como: 

psicopatia antissocial, narcisismo e esquizofrenia. Possuem comportamento criminal 

variado, gostam de pornografia violenta e apresentam impulsividade na atuação 

criminosa. Pode agir espontaneamente ou de forma planejada de acordo com a 

disponibilidade, oportunidade, ferramentas e aprendizado (SERAFIM, 2014, p. 04-05). 

São tidos como falsos pedófilos, uma vez que não são portadores da parafília, 

entretanto, podem apresentar outro tipo de distúrbio psiquiátrico. 

Já os pedófilos molestadores preferenciais apresentam inteligência superior e 

advém de alta classe socioeconômica. Apresentam parafilia do tipo pedofilia que pode 

ser associada a mais alguma outra como voyeurismo e sadismo. Detém comportamento 

criminal focado, já que o objetivo deles sempre se volta para um infante, para tanto só 

gostam de pornografia infantil e agem sempre compulsivamente, muitas das vezes não 

conseguem controlar o seu ímpeto. (SERAFIM, 2012, p. 04-05), 

Ainda sobre tal temática, deve haver inserção do termo transtorno trazido pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) na sua concepção da pedofilia, portanto a 

pedofilia e uma doença, um transtorno? 

Sob esta ótica Luiz Flavio Gomes, traz suas considerações sobre o dilema 

instaurado, senão vejamos:   

 

[...], mas seria a pedofilia (e/ou pederastia) um desvio comportamental 
genético ou adquirido? Não existe consenso sobre isso. A questão continua 
aberta. Ao que tudo indica não se trataria de um desvio decorrente de fatores 
genéticos. Ou seja: aparentemente a pederastia é algo adquirido, que não vem 
com o nosso DNA. 
De qualquer maneira, há um distúrbio mental e comportamental nos 
pedófilos (isso é rigorosamente certo): eles creem que a criança gosta de ser 
tocada, que não há nada mal nisso, que isso é só uma forma de carinho, que 
estão em pé de igualdade com a criança, etc. Na verdade, a desigualdade 
(assimetria) é patente. Não se pode comparar a experiência de uma criança 
com a de um adulto, ainda que o adulto tenha “parado o relógio do tempo”, 
ou seja, ainda que o adulto tenha prazer de se comportar como uma criança, 
cuja vontade acaba sendo (sempre) viciada. A pedofilia é abjeta por fantasiar 
uma igualdade entre desiguais: um adulto e uma criança. 
 

 
Destarte se, a questão analisada pelo jurista traz a concepção que para as ações 

do pedófilo estão dentro da esfera comportamental e psicológica, adquiridas em vida. 

Devemos salientar sobre a discussão doutrinaria sobre a aplicação da medida de 



segurança para o agente considerado pedófilo, deste modo ressalto que sendo uma 

doença mental, afastaria a culpabilidade de sua conduta delituosa. De certo modo no 

que tange tal posicionamento é controverso, uma vez há posicionamentos contrários que 

não consideram a pedofilia como doença, ou no máximo como uma causa para semi-

imputabilidade, devendo o agente sofrer as penais cabíveis. Assim, a medida de 

segurança somente seria aplicada quando laudo de insanidade comprovasse alguma 

doença psíquica que prejudicasse o entendimento completo sobre o caráter ilícito da 

conduta típica. 

 

Discorre também sobre o tema, Roberto Moscatello: 

 
Do ponto de vista psiquiátrico-forense na área criminal, a Pedofilia deve ser 
considerada uma perturbação de saúde mental e consequente sem 
imputabilidade, já que o indivíduo era capaz de entender o caráter criminoso 
do fato e era parcialmente ou incapaz de determinar-se de acordo com esse 
entendimento (perda do controle dos impulsos ou vontade). Quando 
associada à Alcoolismo, Demência Senil ou Psicoses (Esquizofrenia, por ex.) 
deve ser considerada a inimputabilidade. Em consequência, é imposta medida 
de segurança detentiva (internação em Hospital de Custódia) ou restritiva 
(tratamento ambulatorial) por tempo indeterminado e que demonstra ser o 
procedimento mais humano, terapêutico, eficaz e de prevenção social. 
 

Deste modo a origem desse comportamento a seca da pedofilia podem se 

diversos, porem a grade questão e como identificar e ainda mais inquietante dúvida qual 

será o menor método para tratamento para aqueles que possuem o transtorno, a 

discussões sobre o método da castração química já utilizada em outros países, a qual o 

brasil já tem diversos projetos de lei a qual já foram barradas.  Deste modo, a pedofilia é 

um problema que está espalhado nas mais diversas classes sociais, não podendo dizer 

que isso é um mal da classe A ou da classe B, pois, na verdade, é um mal que se 

esconde em cada estrutura da sociedade. 

 

1.2 PEDOFILIA E A LEGISLACAO.    

    

No Brasil a legislação é muito pobre sobre pedofilia, pois não e enquadrada em 

nenhum ordenamento jurídico, pois é derivado dos termos oriundos da psiquiatria e da 

psicologia, porem existe crimes cometidos por pedófilos que tem como vítimas 

crianças. Os legisladores tiveram que se preocupar em aprovar a Lei 11.829, de 25 de 

novembro de 2008, que alterou os dispositivos dos artigos 240e 241 e acrescentaram os 



artigos 241-A a 241 e a Lei nº 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente (E.C. 

A) e o Código Penal traz artigos que puni o pedofilo são eles os art. 213, 216-A, 217e 

244-A (C.P).   

Devemos lembrar que no artigo 26 do Código Penal temos as situações da 

inimputabilidade penal, como refere o ponto de vista dos autores sobre mencionados, 

quais sejam: 

       “Art. 26 – É isento de pena o agente que, por doença mental ou 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou 
da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse entendimento. 

        Parágrafo único – A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o 
agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento 
mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o 
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”. 

Também existe tipificação no Estatuto da Criança e do Adolescente, nos artigos 

241, 241-A, 241-B, 241-C e 241-D. O legislador buscou punir também aqueles que 

espalham, comercializam, oferecem, distribuem, o material pornográfico envolvendo 

crianças e adolescentes, punindo, inclusivamente, o simples armazenamento de tal 

conteúdo. Assim, foram criados diversos tipos penais para diversas condutas, 

criminalizando-as, com a finalidade de proteger a dignidade sexual da infância e 

juventude.  

 
Art. 241. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que 
contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou 
adolescente: 
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 
 
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 caput 
deste artigo. 
 



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 acessou 
serviço prestado por meio de rede de computadores, até o recebimento do 
material relativo à notícia feita à autoridade policial, ao Ministério Publicou 
ao Poder Judiciário. 
§ 3o As pessoas referidas no § 2o deste artigo deverão manter sob sigilo o 
material ilícito referido. 
 
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. 
 

Há também o artigo 241-D, que trata das ações anteriores ao abuso sexual, 

punindo os atos preparatórios do crime de estupro ou qualquer ato libidinoso. Ressalte-

se que o artigo 241-E, trata da conceituação do que é cena de sexo explícito e 

pornografia.   

Diante do exposto, pode-se afirmar que, apesar de não existir um tipo penal 

específico para a pedofilia, as condutas praticadas sofrem as sanções penais cabíveis, 

com penas que variam de um a trinta anos de reclusão. Busca-se proteger a dignidade 

sexual dos vulneráveis, punindo tais agentes que praticam tais condutas típicas, pouco 

importando se este é pedófilo ou não. 

 

1.3 PROJETO DE LEIS SOBRE A CASTRAÇAO QUIMICA. 

 

O Poder Legislativo já possui em suas hostes alguns projetos de lei que pretendem 

ou pretendiam incluir a castração química no ordenamento jurídico, alterando ou 

trazendo novos artigos para o Código Penal. Deste modo, tais projetos, encontram 

resistência devido a alegação de inconstitucionalidade do método, baseado nos 

argumentos de desrespeito do princípio da dignidade humana, violação da integridade 



física do preso, crueldade e até mesmo tortura o método químico nunca foi um 

consenso, sendo questionado por juristas, médicos e psiquiatras.  

Trataremos então neste tópico os projetos de modificação de artigos do Código 

Penal, para inserção da castração química. 

Deste modo, trazemos à colação o projeto apresentado de autoria de Wigberto 

Tartuce, projeto de lei nº 7.021/2002, que foi o primeiro em nosso país a prever a 

utilização da castração química em autores de crimes sexuais, substituindo a pena 

privativa de liberdade pela supressão hormonal como uma pena punitiva ao criminoso 

condenado pela prática de tais crimes: 

O Congresso Nacional decreta: 

 Art. 1º. Os arts 213 e 214 do Decreto – Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 “Art. 213. Constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou 
grave ameaça: Pena – castração, através da utilização de recursos químicos. ” 

 “Art. 214 – Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a 
praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da 
conjunção carnal. Pena – castração, através da utilização de recurso 
químicos. ”  

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3º. Revogam-
se as disposições em contrário. 

O projeto do deputado acima não fez especificação do tipo e castração e nem 

como seria realizada, o projeto, teve sua última movimentação dia 31/012003, Mesa 

Diretora da Câmara dos Deputados. Sendo, portanto, arquivado nos 

termos do Artigo 105 do Regimento Interno. Houve também o Projeto de Lei n° 

4.399/2008, elaborado pela Deputada Federal Marina Terra Maggessi De Souza, 

trazendo a seguinte redação: 

O Congresso Nacional decreta: 

 Art. 1º. O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal – 
passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 223-A:  

“Art. 223-A Considera-se crime de pedofilia a prática de quaisquer dos 
crimes previstos nos Capítulos deste Título VI quando praticados contra 
criança desde que, entre o agente e a vítima haja uma diferença de, pelo 
menos, 5 (cinco) anos. 

 § 1º. Sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos nos artigos 34 a 36 e 
83 desta Lei, os condenados pela primeira vez pelo crime de pedofilia, só 
farão jus à progressão de regime e ao livramento condicional se assinarem 
termo de ajustamento de conduta em que se comprometam a se submeter a 
um tratamento psiquiátrico, estando ciente da castração química em caso de 
eventual reincidência.  

§ 2º. A reincidência na condenação por pedofilia implicará administração de 
castração química, acompanhada por junta médica oficial, que elaborará 
laudos periódicos sobre a receptividade do organismo do condenado quanto 



aos hormônios inoculados, sem prejuízo da aplicação concomitante das 
demais sanções penais cabíveis.” (NR) 

 Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Sua movimentação em 04/12/2008 determinou a devolução do projeto para 

novas discussões por contrariar o artigo 5º, inciso XLVII, alínea “e” da Constituição 

Federal c/c 137, § 1º, inciso II, alínea "b". Vindo a ser arquivada em 31/01/2011, nos 

termos do Artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Publicação no 

DCD do dia 01/02/2011 - Suplemento ao nº 14. 

Ocorreu em 2009 outra tentativa de apresentação de um projeto de lei, versando 

sobre a matéria que recebeu o nº 5.122/2009, de autoria do Deputado Federal Capitão 

Assunção, de implementar a castração química em nosso ordenamento jurídico. O 

projeto de lei dispunha: 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º. O art. 226, do Decreto Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 
(Código Penal), passa a vigorar com a seguinte redação:  

“I – [...]”;  

“II – Em 2/3 (dois terços), se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, 
tio, irmão, ou prevalecendo-se das relações de parentesco consanguíneo até o 
terceiro grau, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador da 
vítima ou de quem, a qualquer outro título, tenha autoridade sobre ela, ou 
com seu consentimento”.  

Art. 2º. Fica acrescido ao art. 32, o inciso IV ao decreto lei 2.848 de 07 de 
dezembro de 1940 (Código Penal):  

“Art. 32. [...]”; “IV – tratamento por castração química”. Art. 3º. Fica 
acrescida a Seção IV, constante do artigo 52 – A e os seguintes parágrafos ao 
Decreto Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal):  

“Seção IV”; “Do Tratamento por Castração Química”  

“Art. 52 – A: A pena alternativa de castração química poderá ser aplicada, 
mediante prévia aceitação do condenado, nos casos do cumprimento de pena 
nos crimes contra a liberdade sexual e implicará administração de castração 
química, acompanhada por junta médica nomeada pelo Juízo de Execução 
Penal, que elaborará laudos periódicos sobre a receptividade do organismo do 
condenado quanto aos hormônios inoculados, sem prejuízo da aplicação 
concomitante das demais sanções penais cabíveis”. 

 “§1° Terá direito a progressão antecipada do regime, condenado nos crimes 
contra a liberdade sexual, que optarem pela pena substitutiva de castração 
química, mediante requerimento e termo de compromisso, observado o 
disposto no inciso IV deste artigo”.  

“§2° O requerimento e o termo de compromisso referidos no artigo anterior 
deverão conter a assinatura do condenado”. 

 “§3° Para fins de se manter a pena alternativa de castração química e a 
progressão antecipada do regime, o condenado deverá apresentar, 



mensalmente, laudo médico comprovando o uso dos medicamentos, 
quantidades e o grau de eficiência do tratamento, sob pena de revogação da 
progressão antecipada do regime e da pena restritiva de direitos”.  

Art. 4º. Fica acrescido ao art. 83, o inciso VI ao decreto lei 2.848 de 07 de 
dezembro de 1940 (Código Penal):  

“Art. 83. [...]”;  

“VI – Após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena nos casos de 
condenação nos crimes contra a liberdade sexual que optarem pelo 
tratamento alternativo de castração química”.  

Art. 4º do Decreto Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal)  

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Foi arquivado em seu desfecho, por também contrariar o artigo 5º, inciso XLVII, 

alínea “e” da Constituição Federal c/c 137, § 1º, inciso II, alínea "b". Vindo a ser 

arquivada em 31/01/2011, nos termos do Artigo 105 do Regimento Interno da Câmara 

dos Deputados. 

Deste modo, ainda tivemos em 2011 mais dois projetos de lei, referente a 

utilização da castração química, um elaborado pelo Deputado Federal Sander Júnior, 

projeto de lei nº 349/2011 e ainda a proposta do Deputado Federal Marçal Filho, com o 

projeto de lei nº 597/2011. 

Deputado Federal Sander Júnior, projeto de lei nº 349/2011: 

Acrescenta o art. 216-B ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. 

– Código Penal, para cominar a pena de castração química nas hipóteses em 
que o autor dos crimes tipificados nos arts. 213 e 218 for considerado 
estupro. 
 
O CONGRESSO NACIONAL decreta: 
 
Art. 1º Fica acrescido ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal, o art. 216-B: 
 
Art. 216-B. Nas hipóteses em que o autor dos crimes tipificados nos arts. 213 
e 218 for considerado estuprador, fica cominada a pena de castração química. 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 A proposta do Deputado Federal Marçal Filho, como o projeto de lei nº 

597/2011: 

 O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º Fica acrescido ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – 
Código Penal, o art. 226-A: 



Art. 226-A. Nas hipóteses em que o autor dos crimes tipificados nos arts. 
213, 214, 218 e 224 for considerado pedófilo, conforme o Código 
Internacional de Doenças, fica cominada a pena de castração química. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Os dois projetos de lei foram devolvidos para seu propositores: o projeto de lei 

do Deputado Federal Sander Júnior, foi devolvido por contrariar o disposto no artigo 5º, 

inciso XLVII, alínea “e”, da Constituição Federal, c/com o art. 137, § 1º, inciso II, 

alínea "b", do RICD, já o do Deputado Federal Marçal Filho devolvida por contrariar o 

disposto no artigo 137, § 1º, inciso II, alínea "b", do RICD. Estas duas propostas não 

tiveram o mesmo fim das demais ora citadas, pois ainda não foram arquivadas, podendo 

ser revistas. 

Tivemos quatro Projetos de Leis nºs 597/2011, 349/2011, 5122/2009 e 

4399/2008 que foram arquivados nos termos do artigo 137, § 1º, inciso II, alínea “b”, do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, por contrariar a Constituição Federal. 

A temática também foi apresentada em um projeto de lei do senado federal nº 

522/2007, o qual pretendia implantar a castração química no ordenamento pátrio. O 

autor da proposta queria utilizar em conjunto com a pena restritiva de liberdade nos 

casos de crimes do artigo 213, 214, 218 e 224, necessitando que o agente fosse 

considerado pedófilo. Redação do referido projeto de lei, dispunha em seu teor 

legislativo: 

Art. 1º Fica acrescido ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal, o art. 226-A: 
 
Art. 226-A. Nas hipóteses em que o autor dos crimes tipificados nos 
arts.213, 214, 218 e 224 for considerado pedófilo, conforme o Código 
Internacional de Doenças, fica cominada a pena de castração química. 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

O projeto passou por análise da comissão de Constituição Justiça e Cidadania e 

pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, onde propuseram um 

parecer com uma nova redação do projeto de lei, de autoria do Senador Marcelo 

Crivella. Com base nesses elementos, a comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

propôs a reformulação da proposta inicial do PLS nº. 552;2007 

III – VOTO  



Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n° 
552, de 2007, com o oferecimento das seguintes emendas: 
 
 EMENDA nº. – CCJ  
 
Dê-se à ementa do Projeto de Lei do Senado nº 552, de 2007, a seguinte 
redação: “Acrescenta o art. 226-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal, para prever tratamento químico hormonal de 
contenção da libido nos casos que especifica. ” 
 
 EMENDA nº. – CCJ  
Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei do Senado nº 552, de 2007, a seguinte 
redação: Art. 1º. .............................................................................  
“Art. 226-A. Quando os crimes tipificados nos arts. 213, 214 e 218 forem 
praticados contra pessoa com idade menor ou igual a quatorze anos, 
observar-se-á o seguinte:  
§ 1º. O condenado poderá se submeter, voluntariamente, sem prejuízo da 
pena aplicada, a tratamento químico hormonal de contenção da libido, 
durante o período de livramento condicional, que não poderá ser inferior ao 
prazo indicado para o tratamento.  

§ 2º. A Comissão Técnica de Classificação, na elaboração do programa 
individualizador da pena, especificará tratamento de efeitos análogos ao do 
tratamento hormonal de contenção da libido, durante o período de privação 
de liberdade, cujos resultados constituirão condição para a realização ou não 
do tratamento de que trata o § 1º deste artigo. § 3º. O condenado referido no § 
1º deste artigo que se submeter voluntariamente ao tratamento químico 
hormonal de contenção da libido, após os resultados insatisfatórios obtidos 
com o tratamento de que trata o §2º, terá a sua pena reduzida em um terço. § 
4º. O condenado reincidente em qualquer dos crimes referidos no caput deste 
artigo que já tiver se submetido, em cumprimento anterior de pena, ao 
tratamento de que trata o § 3º deste artigo, não se submeterá a ele novamente. 
§ 5º. O tratamento químico hormonal de contenção da libido antecederá o 
livramento condicional em prazo necessário à produção de seus efeitos e 
continuará até a Comissão Técnica de Classificação demonstrar ao Ministério 
Público e ao juiz de execução que o tratamento não é mais necessário. ” 

 

Houve também uma proposta da Comissão de Direitos Humanos e Legislação 

Participativa, no sentido da reformulação da proposta inicial do PLS nº 552, de 2007. 

Ajustou-se ao projeto, ainda, os tipos penais em número de quinze, referidos no art. 1º 

do projeto, em razão do advento da Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009: 

 

 III – VOTO 

 Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n° 
552, de 2007, com o oferecimento das seguintes emendas: 

 EMENDA nº. – CDH  

Dê-se à ementa do Projeto de Lei do Senado nº 552, de 2007, a seguinte 
redação: “Acrescenta o art. 226-A ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal, para prever tratamento químico hormonal de 
contenção da libido nos casos que especifica. ” 

 EMENDA Nº – CDH  



Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei do Senado nº 552, de 2007, a seguinte 
redação: 

 “Art. 1º ..................................................................... ‘ 

Art. 226-A. Em relação aos crimes tipificados nos arts. 217-A e 218, 
observar-se-á o seguinte: 

 I – O condenado não-reincidente poderá submeter-se, voluntariamente, sem 
prejuízo da pena aplicada, a tratamento 16 químico hormonal de contenção 
da libido, durante o período de livramento condicional, que não poderá ser 
inferior ao prazo indicado para o tratamento; 

 II – O condenado reincidente em qualquer dos crimes referidos no caput 
deste artigo será obrigado a submeter-se a tratamento químico hormonal, sem 
prejuízo da pena aplicada, durante o período de livramento condicional, que 
não poderá ser inferior ao prazo indicado para o tratamento; 

 III – a Comissão Técnica de Classificação especificará, na elaboração do 
programa individualizador da pena, tratamento de efeitos análogos aos do 
hormonal, durante o período de privação de liberdade, cujos resultados 
constituirão condição para a realização ou não do tratamento de que tratam os 
incisos I e II deste artigo;  

IV – O condenado referido no inciso I deste artigo que se submeter 
voluntariamente ao tratamento químico hormonal, após os resultados 
insatisfatórios obtidos com o tratamento de que trata o inciso III, terá a sua 
pena reduzida em um terço; 

 V – O condenado referido no inciso II deste artigo que já tiver se submetido, 
em cumprimento anterior de pena, ao tratamento de que trata o inciso III não 
se submeterá a ele novamente;  

VI – O tratamento químico hormonal de contenção da libido antecederá o 
livramento condicional em prazo necessário à produção de seus efeitos e 
continuará até a Comissão Técnica de Classificação demonstrar ao Ministério 
Público e ao juiz de execução que o tratamento não é mais necessário. ’”  

Sala da Comissão, 

Ressaltamos a exclusão do termo pedófilo da redação do projeto de lei, sendo 

que não encontra definição no Código Penal e nem em outra legislação. Deste modo, 

seria criada uma norma penal em branco, vez que necessitaríamos de uma definição 

sobre pedofilia, o qual nos remeteria ao Código Internacional de Doenças. A Comissão 

de Constituição, Justiça e Cidadania propôs que a castração química fosse uma medida 

voluntária, a ser optada pelos condenados primários e reincidentes. Na Comissão de 

Direitos Humanos e Legislação Participativa, modificou-se o texto e criou-se o inciso 

“I” para os condenados primários e o inciso “II” para os reincidentes específicos. No 

entanto, a análise que se deve fazer da situação exposta é o desejo real do legislador de 

que a supressão hormonal tenha um caráter de pena, e não como uma forma de 

tratamento. Além disso, estabelece a obrigatoriedade da supressão hormonal Portanto, o 

legislador despreza a vontade do agente, interferindo na sua esfera de liberdade 

individual. 



Assim, essas foram as propostas de projeto de lei para a utilização da castração 

química no ordenamento jurídico brasileiro, foram trazidos os projetos propostos pelos 

deputados e dos senadores. Devem ser analisadas, já que o transtorno não tem cura, a 

psicoterapia é para toda vida e tem o objetivo de ensinar o indivíduo a se controlar, 

principalmente em situações de ansiedade, que podem agravar os sintomas, 

 

 
1.4 CASTRAÇAO QUIMICA. 

 
 

A castração química decorre de um método no qual o paciente é submetido a um 

tratamento hormonal para inibir a produção do hormônio masculino a testosterona. 

Assim sendo, aplica-se hormônio feminino no paciente para que a produção de 

testosterona possa ser diminuída.  

 

Nathalia Nunes Ponteli e Carlos Alberto Sanches Junior explicam que:  

Compreende-se “castração química” como a injeção de substâncias químicas 
visando um maior e definitivo controle dos impulsos sexuais e da libido 
daqueles que cometeram crimes contra a liberdade sexual, buscando, 
portanto, constranger ou prevenir sua reincidência. Este procedimento se dá, 
em muitos países40, pela injeção da Depo- Provera, um dos nomes 
comerciais do acetato de medroxiprogesterona, hormônio feminino 
 

   

De acordo com, Márcio Pacego heide, o método mais comum consiste na 
aplicação de antiandrógenos de modo oral ou injetável, como o medicamento Depo-
Provera (acetato de medroxyprogesterona), versão sintética do hormônio feminino 
progesterona. 

Relatam os primeiros autores encimados uma espécie de resumo dos efeitos 
colaterais do uso da Depo-Provera, senão vejamos: 
 

Compreende-se “castração química” como a injeção de substâncias químicas 
visando um maior e definitivo controle dos impulsos sexuais e da libido 
daqueles que cometeram crimes contra a liberdade sexual, buscando, 
portanto, constranger ou prevenir sua reincidência. Este procedimento se dá, 
em muitos países, pela injeção da Depo- Provera, um dos nomes comerciais 
do acetato de medroxiprogesterona, hormônio feminino. [...] a lista de efeitos 
colaterais da Depo-Provera é extensa e pode levar o condenado à morte: 
inclui doenças cardiovasculares, osteoporose, ginecomastia, depressão, dores 
na cabeça, náusea, alterações na fala, trombose, infecções, aumento da 
incidência de câncer etc. 
 



Cabe salientar, que se consideramos que a utilização em um período de tempo 

curto ou a longo prazo, a utilização do hormônio feminino no corpo do homem pode 

causar um dano irreversível de reparação de sua potência sexual do paciente, aí sim 

teríamos a castração física.  

Figura 1. Castração química aplicação do hormônio feminino efeitos colaterais. 

 

 

A figura do gráfico acima demonstra por dados levantados pela Universidade 

Federal de São Paulo, a ação do acetato de medroxiprogesterona encontrado na 

utilização da Depo-Provera, trazendo os efeitos colaterais mencionados pela utilização 

no corpo masculino. 

 

Ressaltamos que a pedofilia não tem cura como dizem especialista na área, 

porem a questão é que o portador de tal parafilia terá de fazer uso deste método até o 

final de sua existência, definindo assim como um método de punição perpetua, a qual 



não conduziria também o paciente e podendo adquirir seu efeitos colaterais como a 

médio e longo prazo, como queda de cabelo, diabetes, problemas respiratórios, 

depressão, trombose, hipertensão, dificuldades de circulação sanguínea, aumento do 

colesterol, e a impotência sexual, além do ganho de peso, perda de pelos, náuseas, 

diminuição do volume de ejaculação, encolhimento da próstata e dos vasos seminais e 

que pode ainda acarretar sequelas gravíssimas para o agente, como a debilitação física 

ou à morte. Destarte esses são alguns dos motivos da resistência para a regulamentação 

legal deste tratamento. 

 
 

 

1.5 PRINCIPIO DA DIGNIDADE HUMANA. 

 

 

Deste modo, evidencia-se que a castração química fere a Constituição Federal e o 

princípio da dignidade humana, sendo assim a Lei Maior traz em seu bojo os direitos e 

garantias fundamentais, garantindo aos indivíduos presos a sua integridade física e 

moral, proíbe a tortura e penas degradantes, ainda garante o princípio da dignidade. 

Importante trazermos o que dispõe o art. 5º da Constituição Federal: 

Art. 5°: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante; 
XLVII – não haverá penas: 
e) cruéis; 
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. 
 

 
 Também o Código Penal traz a garantia do indivíduo, senão vejamos: 

 

 Art. 38 - O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda 
da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade 
física e moral. 

 
 
 

A Lei de Execução Penal também resguarda as garantias dos presos em seu 

artigo 40: 



 Art. 40 - Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade 
física e moral dos condenados e dos presos provisórios. 

 
 Não se pode esquecer que o Brasil é signatário da Convenção Contra a Tortura e 

Outros Tratamentos ou Penas Cruéis firmado pelo Decreto 40 de 1991, vindo a 

sedimentar que: 

 
 Artigo 16: 
1. Cada Estado Parte se comprometerá a proibir em qualquer território sob 
sua jurisdição outros atos que constituam tratamento ou penas cruéis, 
desumanos ou degradantes que não constituam tortura tal como definida no 
Artigo 1, quando tais atos forem cometidos por funcionário público ou outra 
pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com o seu 
consentimento ou aquiescência. Aplicar-se-ão, em particular, as obrigações 
mencionadas nos Artigos 10, 11, 12 e 13, com a substituição das referências a 
tortura por referências a outras formas de tratamentos ou penas cruéis, 
desumanos ou degradantes. 
2. Os dispositivos da presente Convenção não serão interpretados de maneira 
a restringir os dispositivos de qualquer outro instrumento internacional ou lei 
nacional que proíba os tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou 
degradantes ou que se refira à extradição ou expulsão. 

 

Não se deve esquecer que as propostas legislativas para introduzir a castração 

química em nosso ordenamento jurídico foram arquivadas, sob a justificativa de 

afrontarem a Constituição Federal e a dignidade da pessoa humana, pois configuram 

penas cruéis ou degradantes e na forma de tortura, evidenciando para o condenado uma 

punição física e moral. Considerando a castração química uma modalidade de pena, 

uma sanção penal, haveria a ocorrência do bis in idem uma vez que a supressão 

hormonal seria aplicada em conjunto com a pena restritiva de liberdade, sendo, então o 

condenado punido duas vezes pelo mesmo fato. Dessa forma, tivemos vários Projetos 

de Leis no país nesse sentido. 

 

Alexandre de Morais traz a conceituação de pena cruel: 

(...) dentro da noção de penas cruéis deve estar compreendido o conceito de 
tortura ou de tratamentos desumanos ou degradantes, que são, em seu 
significado jurídico, noções graduadas de uma mesma escala que, em todos 
os seus ramos, acarretam padecimentos físicos ou psíquicos ilícitos e 
infligidos de modo vexatório para quem os sofre. O Estado não deverá prever 
em sua legislação ordinária a possibilidade de aplicação de penas que, por 
sua própria natureza, acarretem sofrimentos intensos (penas inumanas) ou 
que provoquem humilhação. 
 

 
Deste modo, a partir do conceito trazido pelo encimado autor, a utilização deste 

método de castração se torna um tratamento desumano e degradante, pois o método de 

tratamento pelo uso da substância  Depo-Provera contem seu efeitos colaterais como a 



médio e longo prazo, como queda de cabelo, diabetes, problemas respiratórios, 

depressão, trombose, hipertensão, como ainda traz a  impotência sexual, ganho de peso, 

perda de pelos, náuseas, diminuição do volume de ejaculação, encolhimento da próstata 

e dos vasos seminais e ainda pode trazer traços femininos para o indivíduo e ainda 

acarretar sequelas gravíssimas para o agente, como a debilitação física ou à morte. 

 

Fere de maneira evidente a Constituição Federal em seu artigo 1º inciso III, que 

preleciona que a República Federativa é formada pelos seus entes e que tem como 

fundamento a dignidade da pessoa humana. Assim sendo, deve-se visualizar o conceito 

do princípio constitucional em estudo. 

Nesse sentido, aliás, o autor referido nos traz um conceito de dignidade: 

A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta 
singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida 
e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, 
constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve 
assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas 
limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem 
menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto 
seres humanos.  

 
Guilherme de Souza Nucci discorre sobre referido princípio no Direito Penal: 

Embora seja nítida a carência de uma definição do que venha a ser tal 
princípio, especialmente à luz do Direito penal, bem como ainda que se possa 
reconhecer os bons sentimentos e propósitos daqueles que assim pensam, não 
podemos aquiescer que se trate de um princípio penal. A dignidade da pessoa 
humana, ou seja, o respeito devido pelo Estado ao ser humano, 
individualmente considerado, não podendo ser sacrificado em nome do 
interesse coletivo124, é uma meta geral, abrangendo toda a face doestado 
brasileiro e, consequentemente, do Estado Democrático de Direito. [...] a 
dignidade da pessoa humana é uma meta a ser atingida pelo Estado apela 
sociedade brasileira, nada tendo a ver com um princípio penal específico. 
Quem pratica homicídio, por exemplo, merecendo punição, ofendeu a 
dignidade da pessoa humana. Logo, todas as normas penais estão, em 
conjunto, protegendo o respeito ao ser humano e seus valores fundamentais. 
Não se trata de um princípio penal, mas de um fundamento do Estado 
Democrático de Direito. 

 
 

Diante do exposto, a aplicação do método desrespeita o ser humano em seu 

singular, pois seria como uma diferenciação da condição humana de um em relação ao 

todo, ou seja, aquele submetido a castração química, não retornaria ao status a quo após 

a supressão hormonal, pois levaria consigo todas as mazelas para toda a sua vida que o 

método pode trazer. Ou seja, a dignidade do indivíduo estaria sendo violada, por não 

mais se igualar aos demais em condições físicas e mentais. Ou seja, o Estado atuaria no 



indivíduo como forma de controle social, sacrificando-o, sob a falsa argumentação de 

que é algo necessário para a segurança da coletividade. 

 

 



 
 

 

CAPITULO II: ANALISE DE CORRELATOS 

 

Neste capitulo iremos tratar da análise de correlatos, o primeiro com a dogmática 

a viabilidade de ressocialização dos pedófilos a luz do direito internacional dos 

direitos humanos, trazidos pelas autoras Rafaela Oliveira Reis Cadó. Mestranda em 

Direito Constitucional e Yara Maria Pereira Gurgel. Doutora e mestre em Direito 

pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. A segunda texto 

analisado com o tema castração química como pena, tratamento médico ou 

experimento cientifico: considerações bioéticas. Tema discorrido pela Thais 

Meirelles de Sousa Maia, pela universidade de Brasília faculdade de ciências da 

saúde programa de pós-graduação em bioética.  

 

2.1 A DOGMÁTICA A VIABILIDADE DE RESSOCIALIZAÇAO DOS PEDOFILOS 

A LUZ DO DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS. 

 

Analisando artigos correlatos com o tema em questão a autora traz mecanismo e 

principalmente com o advento da internet, gradativamente se percebe a presença 

perniciosa da pedofilia. 

Deste modo a pedofilia e a atração sexual de um indivíduo adulto ou adolescente 

está primeiramente dirigida para crianças pré-púberes, segundo a concepção da 

American Psychiatric Association, no manual diagnóstico e estatístico de transtornos 

mentais, pedofilia consiste em um transtorno sexual, inserido no grupo das parafilias, 

incluindo um padrão de excitação, desejos e fantasias sexuais, recorrentes e interesse 

por crianças pré-púberes. A patologia não tem cura, é geradora de um intenso 

sofrimento clínico com prejuízo no funcionamento social ou ocupacional ou em outras 

áreas importantes da vida do indivíduo. O mínimo de idade de um pedófilo é 16 anos, 

desde que seja pelo menos cinco anos mais velho que a criança alvo da pratica. 

(BÖHM, 2012, p. 11) 



Discorre, com observância da DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders – DSM (manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais)), que 

o tema pedofilia banalizou, sendo confundido com valores ofertados e descabidos. 

Sendo que o conceito de pedofilia consiste com um conceito medico, deste modo o 

conceito de abuso sexual e de cunho jurídico. Pode se concluir que o tema em questão 

se entrelaça com o com o abuso sexual, via de regra como crime. 

Contudo devemos verificar quanto a adentramos com contextos da pedofilia e 

importante compreender a engrenagem da mente humana, deste modo como percurso de 

estudo ora analisado a autora disserta que muito caso de abuso sexual ocorre sem que 

seja caso de pedofilia, sendo assim devemos traçar o perfil psicológico do pedofilo. 

Ressalta a mesma, onde devemos compreender que a pedofilia é uma parafilia, 

ou seja, um desvio sexual através de um comportamento onde a fonte do prazer não se 

encontra na copulação em si, a qual demanda a atitude sexual anormal. 

Deste modo utilizando as próprias palavras da autora do artigo ora analisado ela 

traz dois grupos, como sujeito pode ser enquadrado, primeiramente dentro de dois 

grandes grupos: os pedófilos abusadores e os pedófilos molestadores. Os abusadores são 

portadores de atitudes mais singelas, buscam por meio da amizade e da atenção ganhar a 

confiança da vítima. Observam-na, acariciam-na com delicadeza, ficando inclusive 

difícil de ser enxergado pela criança como abusador. Noutro giro, tem-se a categoria dos 

pedófilos molestadores que se subdivide em molestadores situacionais e molestadores 

preferenciais. 

Os pedófilos molestadores situacionais apresentam inteligência inferior, baixa 

classe econômica. Além disso, podem possuir transtornos de personalidade como: 

psicopatia antissocial, narcisismo e esquizofrenia. Possuem comportamento criminal 

variado, gostam de pornografia violenta e apresentam impulsividade na atuação 

criminosa. Pode agir espontaneamente ou de forma planejada de acordo com a 

disponibilidade, oportunidade, ferramentas e aprendizado (SERAFIM, 2014, p. 04-05). 

São tidos como falsos pedófilos, uma vez que não são portadores da pedofilia parafília, 

entretanto, podem apresentar outro tipo de distúrbio psiquiátrico. 

Já os pedófilos molestadores preferenciais apresentam inteligência superior e 

advém de alta classe socioeconômica. Apresentam parafilia do tipo pedofilia que pode 

ser associada a mais alguma outra como voyeurismo e sadismo. Detém comportamento 



criminal focado, já que o objetivo deles sempre se volta para um infante, para tanto só 

gostam de pornografia infantil e agem sempre compulsivamente, muitas das vezes não 

conseguem controlar o seu ímpeto. (SERAFIM, 2012, p. 04-05) 

Apesar de abusar sexualmente de crianças, elas não são o seu alvo principal, 

algumas vezes o estopim do abuso nem mesmo é de origem sexual. Na verdade, esses 

indivíduos praticam o gênero abuso sexual infantil, mas não podem ser considerados 

pedófilos, uma vez que não se enquadram na definição prevista no DSM-IV-TR 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM (manual diagnóstico e 

estatístico de transtornos mentais). Esses indivíduos são oportunistas, quando percebem 

uma situação em que uma criança fica vulnerável se aproxima dela e faz o mau, pode 

estar eivado de um sentimento de estresse extremo.  Essa espécie ainda pode ser 

dividida em quatro subespécies quais são: pedófilo molestador situacional regredido, 

inescrupuloso moral, inescrupuloso sexual e inadequado.   

O pedófilo molestador preferencial apresenta três subespécies: o sedutor, o 

introvertido e o sádico. O sedutor tem como traços básicos cortejar as suas vítimas com 

presentes, atenção e afeto. Costuma seduzir suas vítimas por um período prolongado, 

apresenta habilidades para identificar-se com crianças, sabe escutar e dialogar, 

conseguindo, assim criar um vínculo com elas. Aproveita-se da sua autoridade e 

condição de adulto e conseguem manter várias vítimas simultaneamente pela sua forma 

mais discreta de atuação.   

Deste modo, a pena aplicada ao pedófilo, torna se isoladamente, por acabar por 

tornar ineficazes. Tal situação advém do caráter dúplice da pedofilia que deve ser 

enxergada, primeiramente, como doença para só então ser avaliado o seu viés 

criminológico. Assim, a pena restritiva de liberdade, isoladamente, como comumente 

ocorre, para esses indivíduos, não apresenta nenhuma efetividade uma vez que não 

consegue atingir o fim maior de toda e qualquer pena que é a ressocialização. 

Direito penal, impõe a sua conduta e o seu cumprimento tendo como objetivo 

maior a segurança jurídica por meio da proteção dos bens jurídicos essenciais. Sendo 

assim, ampara os bens jurídicos mais importantes da sociedade, sempre apresentou uma 

feição clássica: tutelar, fragmentaria e de intervenção mínima. De acordo com os 

conceitos tradicionais, a norma penal incriminadora visa a proteger os bens jurídicos 

fundamentais da sociedade 



Destrate se, a pedofilia se constitui uma doença, onde até então é constatada sem 

cura, compreendendo deste modo como única solução viável para o indivíduo, seja a 

condenação para cumprir a pena de prisão no regime fechado e no semiaberto. Assim 

sendo, objetivo da punibilidade exercida pelo Estado é a reinserção dessa pessoa na 

sociedade e não apenas prender por prender ou prender para fazer sofrer. Deste modo, 

enquanto o indivíduo encontra-se preso não envereda pelo ato delituoso, no momento 

em que sua pena se finda e ele retorna para a rua, tudo começa outra vez. Assim, pode-

se dizer que não há efetividade da pena privativa de liberdade, não pelo indivíduo 

continuar delinquindo enquanto preso, mas por inviabilizar a sua volta à sociedade, 

destaca se que o mero encarceramento da figura do pedófilo não soluciona a 

problemática. 

 Deste modo, pedofilia em si, não encontra tipificação no Ordenamento Jurídico, 

até mesmo porque não configura propriamente um crime, mas um distúrbio sexual. O 

pedófilo, não apresenta de pronto, nenhuma ofensa à sociedade só por existir. Porem 

cometer qualquer das atitudes tipificadas no Código Penal, Lei de Crimes Hediondos e 

Estatuto da Criança e do Adolescente deve ser punido. 

Deste modo, a lei vem em sentido oposto a que e comumente a utilização de 

outros países, pois não traz uma especificação para a pedofilia. Sendo a pedofilia vindo 

a ser ligado com outros tipos penais, sendo como nos crimes de estupro (art. 213 CP), 

assédio sexual (art. 216-A CP), estupro de vulnerável (art. 217-A CP), corrupção de 

menores (art. 218 CP), satisfação de lascívia mediante presença de criança ou 

adolescente (art. 218-A CP). 

Assim sendo, deveria ser caracterizado penalmente a pedofilia não como uma 

conduta, pois já sabemos quais a conduta o pedofilo vai recair, deste modo não existe 

crime sem ação, ou seja, para estar diante de um fato típico, antijurídico e culpável, 

deve haver uma conduta penalmente reprovável, porém, isso não ocorre com a pedofilia 

que sozinha não apresenta uma ação específica.  

Transcorre que a dignidade dos indivíduos deve encontrar sem resguardos, pois 

o Estado não tem conhecimento para realizar a abordagem adequada para estes 

indivíduos. Ressalta-se que o artigo 26 do Código Penal define a inimputabilidade e 

afirma ser isento de pena o agente que era inteiramente incapaz de entender o caráter 

ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, ao tempo do 



crime, motivado por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. 

Se não totalmente inclinado nessa definição, poderá também ser parcialmente 

imputável, proporcionalmente ao seu problema, de acordo com análise psiquiatra, sendo 

que pela concepção do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, a 

pedofilia consiste em um transtorno sexual. 

A autora conclui, que, pela forma que a situação vem sendo conduzida no país, 

pode-se dizer que o pedófilo não vem sendo tratado nos parâmetros exigidos pelo 

Direito Internacional dos Direitos Humanos, tendo em conta a Dignidade Humana. 

André de Carvalho Ramos, citando Kant afirma que a dignidade da pessoa humana 

consiste que cada indivíduo é um fim em si mesmo, com autonomia para se comportar 

de acordo com seu arbítrio, nunca um meio ou instrumento para a consecução de 

resultados, não possuindo preço (RAMOS, 2014, p. 72). 

Desta feita, não se pode ignorar as novas soluções trazidas pela ciência, 

principalmente se, pode-se inclusive pensar em reinserção na sociedade e na viabilidade 

de ressocialização do pedófilo. 

Posicionamos então, o nosso entendimento conforme a opinião das autoras 

mencionadas anteriormente, pois em nosso ordenamento jurídico existe falha, em não 

ter uma definição de crime de pedofilia e a ainda mais relevante que, não temos um 

método adequado para ressocialização do indivíduo para colocá-lo de volta no convívio 

da social.  

 

 

2.2 CASTRAÇAO QUIMICA COMO PENA, TRATAMENTO MEDICO OU 

EXPERIMENTO CIENTIFICO: CONSIDERAÇOES BIOETICAS. 

 

 O trabalho ora analisado tem como objetivo de estudo a pedofilia e a castração 

química como uma possível solução para controle do referido transtorno psiquiátrico, 

que vem a ser, um crime de cunho hediondo, segundo trata a legislação brasileira. Deste 

modo a pedofilia e uma patologia sendo reconhecida pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e sendo inclusa na Classificação Internacional de Doenças em sua décima 



revisão (CID-10) (1), identificada pelo código F65-4, sendo a mesma definida como 

preferência sexual por crianças independente do gênero. 

Desta Maneira, sendo reconhecida a pedofilia como uma doença psiquiatra, ela 

acaba de atingir e ofender outro ser, suas vítimas crianças e adolescentes, deste modo 

apesar de seu reconhecimento como doença, teria de se tornar legitima a interferência 

do Estado para controlar a ação deste fato, de modo a prevenir futuras práticas de 

abusos por parte de indivíduos que apresentam esse transtorno em sua história de vida. 

Neste mesmo sentido, há de se considerar os limites para a atuação do Estado, sendo a 

autonomia do indivíduo pedófilo, dentre outros aspectos de natureza ética.  

A autora ressalta que também deve ser levado em conta a forma de 

exteriorização da referida interferência do Estado sobre a pedofilia pois vejamos que a 

dois cunhos o cunho criminal e de doença; destarte que o fato delituoso demanda de 

reação estatal pelo fato ter ocorrido tal ofensa a vítima, deve ser ponderar tal forma de 

intervenção pois a patologia merece o devido tratamento. 

Como meio de instrumento de controle a castração química, este meio 

apresentado surgiu como tratamento por substâncias químicas, com o intuito de 

controlar os impulsos sexuais e a libido dos indivíduos portadores dessa condição. As 

substâncias são derivadas de hormônios para fazer a diminuição da testosterona, desta 

forma é uma forma de esterilização do indivíduo uma vez que atua de modo a inibir a 

libido e, consequentemente, a prática de relações sexuais. Importante ressaltar que tal 

procedimento possui severos efeitos colaterais, os quais devem ser levados em conta 

quando da decisão quanto à sua eventual adoção. Assim, se por um lado tal 

procedimento é apontado como uma opção para o controle do evento supramencionado, 

por outro se torna imperiosa a consideração quanto aos demais efeitos advindos da 

castração química. 

Deste modo surge a castração química como uma alternativa para punir tal fato 

delituoso, vislumbrando há possibilidade de três modalidades de aplicação do referido 

procedimento: a castração medicamentosa como pena, de forma a explorar o caráter 

punitivo da mesma relacionando-a com seu viés criminológico; como tratamento 

médico que denota a concepção da pedofilia como doença; por fim, a modalidade de 

experimento científico que levanta conflitos referentes à ética em pesquisa. 



Na aquisição da castração química como  pena possui obstáculos a qual impede 

de aplicabilidade, entre os quais destacam-se: a discussão acerca da compulsoriedade  

ou voluntariedade do procedimento, bem como a aplicação da castração medicamentosa 

como medida de segurança ou causa de diminuição de pena Com relação à sua acepção 

como tratamento médico, foi ressaltado o direito à saúde da pessoa com pedofilia, já que 

é um dever do Estado prover a terapia adequada aos cidadãos, não obstante a ocorrência 

de eventuais efeitos colaterais. 

 Desta forma surge o dilema ético relevante entre a atuação estatal sobre o 

indivíduo com diagnostico desta patologia tendo como princípio proteção da saúde e 

liberdade sexual da pessoa objeto da castração química. Referido tema ora em questão o 

debate ético quanto à finalidade da castração química, pois depende da sua definição de 

sua natureza, diferente será a abordagem da castração medicamentosa no âmbito 

acadêmico, social, médico e subjetivo, ou seja, referente ao próprio indivíduo. Constata-

se ainda que há conflito resultante da adoção da castração química, vez que o assunto 

envolve questões éticas, morais, jurídicas e, principalmente, bioéticas, além de abarcar 

dilemas com relação à autonomia e vulnerabilidade do indivíduo objeto do referido 

procedimento. Conclui-se que as três acepções não se excluem: a castração química 

como pena, o tratamento médico e experimento científico são, na realidade, arquétipos 

que se encontram intrinsecamente ligados, apesar de cada um possuir dilemas éticos 

próprios. 

Primeiramente, salienta-se que a castração medicamentosa foi objeto de oito 

proposições legislativas, sendo seis delas originárias da Câmara dos Deputados e duas 

do Senado Federal. As primeiras tratam-se dos projetos de lei de número 4399/2008 

(27), 5122/2009 (28), 349/2011 (29), 597/2011 (30), 2595/2011 (31) e 4333/2012 (32) 

de autoria dos deputados Marina Maggessi (PPS/RJ), Capitão Assunção (PSB/ES), 

Sandes Junior (PP/GO), Marçal Filho (PMDB/MS), Mendonça Prado (DEM/SE) e 

Pastor Marco Feliciano (PSC/SP), respectivamente. Com exceção do projeto de número 

597/2011, de autoria do deputado Marçal Filho (PMDB/MS), todos os demais possuem 

despacho inicial com o mesmo conteúdo, no sentido de que a proposição seja devolvida 

por contrariar o disposto no artigo 5º, inciso XLVII, alínea e da Constituição Federal. O 

dispositivo ora citado trata da proibição constitucional de imposição de penas cruéis, 

entre outros tipos de penas proibidas no Brasil, e importante ressaltar entre os projetos 



de lei apresentado alguns defendem a aplicação do procedimento no crime de estupro, 

delito diverso da pedofilia, onde não há como vítima a criança em si. 

Deste modo a justificativa para o uso te tal procedimento, se caso for adotado 

seria como pena imposta pelo Estado. Sendo assim, a interpretação para abortar essa 

medida, seria os altos índices de reincidência dos detentos que são liberados do presídio, 

por cumprimento de pena em menos de um ano,  volta a cometer o mesmo crime 

necessário que lhe seja dado tratamento diferente dos demais crimes, não havendo 

indicação de que o indivíduo seja submetido apenas à pena privativa de liberdade, sem 

que lhe seja ofertado algum tipo de acompanhamento psiquiátrico, diferente, portanto, 

de como vem sendo feito atualmente. 

A partir do que foi exposto e considerando as premissas supramencionadas – 

noção da pedofilia como patologia e necessidade do devido tratamento – é que se 

conclui pelo entendimento de que, atualmente, o tratamento hormonal consistente da 

castração química é o procedimento mais adequado para a doença em questão. Assim, a 

partir do posicionamento quanto à sua adoção, pugna-se pela possível aplicação do 

referido procedimento enquanto pena na modalidade de medida de segurança, uma vez 

que tal instrumento sintetiza tanto o caráter de penalidade como de tratamento médico. 

Deste modo, a autora traz uma abordagem de que a os três tipos de modalidade 

para a castração de pedófilos, sendo como pena a qual será imputada pelo Estado ao 

indivíduo que tenha cometido crime de abuso sexual, este método de utilizar como pena 

já vem sendo usado em outros países, porem no brasil como já citado acima vimos que 

teve diversos proposta, e nenhuma foi aprovada. 

Temos também a castração química para pedófilo, A castração química como 

tratamento médico, como tratamento hormonal para controlar da conduta parafília do 

sujeito, a pedofilia, e importante ressaltar a análise que tal doença não possui cura, 

atualmente existem mecanismos de controle.  

A castração medicamentosa é dotada de caráter de tratamento médico, a partir do 

momento em que se compreende a patologia da pedofilia, percebe-se a necessidade de 

que sejam ofertados recursos de tratamento para aqueles indivíduos diagnosticados com 

o distúrbio, da mesma forma como deve acontecer com quaisquer outras doenças. 



Já a castração química analisada pelo prisma de um experimento implica na 

consideração de todos os aspectos concernentes a uma pesquisa científica, tais como a 

ética em pesquisa e tudo o que tal entendimento envolve, como a autonomia do sujeito, 

o uso e a validade do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), entre 

outros aspectos. Logo, resta óbvia a relação estabelecida ao se considerar a castração 

medicamentosa como um experimento científico, e os valores da autonomia e da 

vulnerabilidade do sujeito de pesquisa, assim como ocorre em estudos que incluam 

seres humanos.  

Deste modo, a autora tem seu posicionamento, e a partir do que foi exposto e 

considerando as premissas supramencionadas, noção da pedofilia como patologia e 

necessidade do devido tratamento é que se conclui pelo entendimento de que, 

atualmente, o tratamento hormonal consistente da castração química é o procedimento 

mais adequado para a doença em questão. Assim, a partir do posicionamento quanto à 

sua adoção, pugna-se pela possível aplicação do referido procedimento enquanto pena 

na modalidade de medida de segurança, uma vez que tal instrumento sintetiza tanto o 

caráter de penalidade como de tratamento médico. 

Destarte, analisando o contesto da autora, me posiciono contrário a seu 

entendimento pois trata o indivíduo com tratamento hormonal não é o melhor, visto 

pelo posicionamento da definição da CID a pedofilia e uma doença mental, deste modo 

tem que ser feito um analise e procedimento para tratar da mente do indivíduo e não 

inibir a testosterona com tratamento de hormônio. 

 

2.3 CONCLUSAO. 

 

Esta pesquisa tem o propósito estudar a natureza da castração química, ou seja, 

se ela consiste em uma modalidade de pena estatal, tratamento médico e/ou experimento 

científico, e quais as implicações éticas de cada modalidade, destacando-se ainda a 

forma como tais acepções comportam-se face aos conceitos de autonomia e 

vulnerabilidade dos indivíduos em questão. 

Ressaltando, o posicionamento da autora é totalmente inverso do nosso 

entendimento, pois no contexto ela argumenta da vulnerabilidade do indivíduo, porém 

esquece de que a pedofilia é reconhecida como transtorno mental do indivíduo, sendo 



assim não seria o tratamento mais adequado a utilização de hormônios, pois só serviria 

para inibir a produção de testosterona e não resolveria o transtorno em sexual em si.  

Nota-se que, foram elaborados vários projetos de lei para implantação em nosso 

ordenamento jurídico em relação à castração química. Porém, ela já se apresenta 

inconstitucional, pois fere a lei maior e os respectivos pactos e tratados internacionais, 

como:  Pacto de San José da Costa Rica e os direitos humanos e entre outros que foram 

citados no capitulo primeiro. 

Deste modo com o levantamento realizado no primeiro artigo, mostra um 

entendimento que favorece o projeto sobre o qual estamos descrevendo nesta presente 

pesquisa, já que o nosso ordenamento jurídico possui uma falha relevante, ou seja, a 

falta da definição para um crime próprio em relação à pratica do ato de pedofilia.  

Portanto, deve ser caracterizada penalmente a prática de pedofilia, pois não 

existe crime sem ação, ou seja, já que há ação deve haver uma conduta penalmente 

reprovável ao ato praticado.  

Concluindo, se for incorporado a castração química no nosso ordenamento 

jurídico, o que é quase impossível, antes de tratarmos o indivíduo é dever do Estado 

achar um modo eficiente para se ressocializar com pedófilo. Não se deve fazer a 

incorporação da castração química, sem antes uma aplicação de um modo de 

ressocialização eficiente. Da mesma forma, não se deve achar que só fazendo a 

castração química, devolvendo o indivíduo à sociedade a questão está solucionada, sem 

que se tenha um apoio permanente de equipes de psicólogos e psiquiatras, já que se 

trata, efetivamente, de uma anomalia sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO III. ANALISE DA INCONSTITUCIONALIDADE DA APLICAÇÃO 

DA CASTRAÇÃO QUÍMICA.  

 

Com base na primeira parte do trabalho, com o embasamento fornecido por 

Roberto Moscatello, serafim, e Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais, os quais trazem a definição da pedofilia, e a característica do pedófilo. Deste 

modo temos ainda no mesmo capitulo os projetos de lei para que fosse possível a 

utilização da castração química como pena no crime de pedofilia. 

Assim o referido capitulo traz as definições da castração química dada pelos 

autores Nathália Nunes Ponteli, Carlos Alberto Sanches Junior e Márcio Pacego Heide 

os quais discorrem também que a castração tem seus efeitos colaterais trazendo risco ao 

paciente pela utilização, sobre este prisma dos efeitos colaterais indago sobre o 

princípio da dignidade humana. 

Temos ainda no mesmo capitulo os projetos de lei para que fosse possível a 

utilização da castração química como pena no crime de pedofilia, sobre os quais foram 

arquivados por ser inconstitucional afrontando a legislação constitucional, em seu 

princípio maior que assegura a dignidade da pessoa humana. O Brasil é signatário do 

Tratado sobre os direitos humanos e da convenção contra a tortura e outro tratamento ou 

penas cruéis. É mister consignar a propósito que Alexandre de Moraes traz um conceito 

da dignidade, como também Guilherme de Souza Nucci da aplicação do princípio no 

Código Penal.  

 No segundo capitulo trazemos a análise de artigos correlatos para o fechamento 

deste trabalho, das autoras Rafaela Oliveira Reis Cadó; Yara Maria Pereira Gurgel que 

descrevem sobre a viabilidade de ressocialização dos pedófilos à luz do direito 

internacional dos direitos humanos e ainda utilizando a autora Thais Meirelles de Sousa 

Maia que discorre sobre Castração química como pena, tratamento médico ou 

experimento cientifico, mostra que ambos os tema se preocupa com a dignidade do 

indivíduo resguardada pelo texto normativo. 



Deste modo, tendo em vista que o capitulo terceiro o qual e o fechamento das do 

presente trabalho a qual traremos os argumentos favoráveis e contrários da utilização da 

castração química. 

 

 

3.1 ARGUMENTOS CONTRÁRIOS A CASTRAÇÃO QUÍMICA. 

 

O questionamento que se levanta sobre a utilização da castração química se 

poderá ser utilizada em nosso ordenamento sem ferir a Constituição Federal de 1988, 

assim garantindo aos presos a integridade física e moral, a qual proíbe a tortura e penas 

degradantes, além de garantir expressamente o princípio da dignidade da pessoa. Dessa 

forma, é de extrema importância a análise de tais princípios para verificarmos as 

implicações da castração química no âmbito do direito penal, uma vez que este ramo do 

direito deve ser a ultima ratio. 

Desta case a importância de se verificar o que dispõe o seguinte artigo 

constitucional e seus incisos: 

  Art. 5°: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: III - ninguém será submetido a tortura 

nem a tratamento desumano ou degradante; XLVII – não haverá penas: e) 

cruéis; XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e 

moral. 

Sobre a integridade dos presos, afirma se o Código Penal afirma: 

 Art. 38 - O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da 

liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade 

física e moral. 

 Sobre o mesmo prisma, estabelece a Lei de Execução Penal: 

 Art. 40 - Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e 

moral dos condenados e dos presos provisórios. 

 

A Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, a qual o 

ordenamento jurídico brasileiro foi incorporado através do Decreto 40 de 1991. 

 

 16: 1. Cada Estado Parte se comprometerá a proibir em qualquer território sob 

sua jurisdição outros atos que constituam tratamento ou penas cruéis, 



desumanos ou degradantes que não constituam tortura tal como definida no 

Artigo 1, quando tais atos forem cometidos por funcionário público ou outra 

pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com o seu 

consentimento ou aquiescência. Aplicar-se-ão, em particular, as obrigações 

mencionadas nos Artigos 10, 11, 12 e 13, com a substituição das referências a 

tortura por referências a outras formas de tratamentos ou penas cruéis, 

desumanos ou degradantes. 2. Os dispositivos da presente Convenção não 

serão interpretados de maneira a restringir os dispositivos de qualquer outro 

instrumento internacional ou lei nacional que proíba os tratamentos ou penas 

cruéis, desumanos ou degradantes ou que se refira à extradição ou expulsão. 

 

As argumentações trazidas pelos opositores que defende que a castração e 

inconstitucional, baseados no disposto nos artigos e incisos citados acima. Defendendo-

se posicionamento, pois, que as penas que incidem no corpo do condenado configurarão 

se como degradantes e cruéis, ou ainda como um método de tortura, mesmo que velada. 

O referido método, portanto, como é aplicado no corpo do condenado, seria como uma 

punição física e moral. 

 

 Alexandre de Moraes traz seu conceito sobre a temática de pena cruel afirma: 

 (...) dentro da noção de penas cruéis deve estar compreendido o conceito de 

tortura ou de tratamentos desumanos ou degradantes, que são, em seu 

significado jurídico, noções graduadas de uma mesma escala que, em todos 

os seus ramos, acarretam padecimentos físicos ou psíquicos ilícitos e 

infligidos de modo vexatório para quem os sofre. O Estado não deverá prever 

em sua legislação ordinária a possibilidade de aplicação de penas que por sua 

própria natureza, acarretem sofrimentos intensos (penas inumanas) ou que 

provoquem humilhação. 

 

 Discorre também sobre o tema o nobre magistrado o Dr juiz de Direito André 

Luiz Nicolitt, que colaboram com o entendimento de que a castração química 

desrespeita as normas constitucionais, acreditando que a simples criação de normas 

penais mais duras não impedirão que criminosos voltem a delinquir. Diante do exposto, 

com as palavras do magistrado: 

Diante deste quadro normativo, à primeira vista, já não há dúvida que o 
projeto de lei que pretende introduzir a castração química é inconstitucional. 
Não obstante, é muito cômodo e muito fácil - máxime em tempos de 
populismo penal - apelar-se para sanções mais duras, mais severas e 
aparentemente úteis à defesa social. Mas, como está sobejamente 
comprovado, não é o rigor do castigo, nem o próprio castigo que levam à 



diminuição da criminalidade e à tão decantada "recuperação" do delinquente. 
[...]No direito penal, as soluções radicais, mágicas e irreversíveis, são 
incompatíveis com a falibilidade da verdade que se encontra no processo. 
Qualquer um que conhece minimamente o sistema judicial, destacadamente o 
penal, sabe da fragilidade que cerca a descoberta (ou construção) da verdade. 
Como então, em um sistema falível, que encarcera, seletivamente, negros, 
pobres, analfabetos, pode adotar soluções irreversíveis como a pena de morte, 
a castração química, dentre outras crueldades? 

 

 Os malefícios trazidos pelo tratamento químico, trazer para o condenado 

qualificam a castração como um método cruel, além de violar o disposto do artigo 5º, 

inciso XLIX da Constituição, que assegura e garante aos presos o respeito à integridade 

física e moral. Os tratamentos hormonais cometem efeitos colaterais como a queda de 

cabelo, diabetes, problemas respiratórios, depressão, trombose, hipertensão, 

dificuldades de circulação sanguínea, aumento do colesterol e ainda transformações 

físicas no corpo do homem. Também pode ocasionar impotência sexual, ganho de peso, 

perda de pêlos, náuseas, diminuição do volume de ejaculação, encolhimento da próstata 

e dos vasos seminais. Além disso, não é bem visto pelos problemas de saúde que pode 

causado pelo método por psiquiatras, pois ainda há uma insegurança quanto a 

efetividade do método. Defende ainda que a pedofilia é um transtorno psicológico, que 

pode ter como causa diversos motivos da acumulação da testosterona, pois as causas 

para esse comportamento desviante possuem motivos e ocorrências mais complexas, 

como explica Marco Antônio Bessa, presidente da Sociedade Paranaense de Psiquiatria. 

 Cabe ainda mencionar que, considerando a castração química uma 

modalidade de pena, uma sanção penal, haveria a ocorrência do bis in idem uma vez que 

a supressão hormonal seria aplicada em conjunto com a pena restritiva de liberdade, 

sendo, então o condenado punido duas vezes pelo mesmo fato. Dessa forma, viu-se que 

vários projetos de lei brasileiros violam tal instituto, pois tentam institucionalizar a 

dupla-punição, padecendo de mais um vício constitucional-penal.  

 Diante do exposto, na corrente contrária à castração química, a crueldade 

do método pode ser vista exatamente na possibilidade real de o condenado desenvolver 

doenças graves, visualizando-se, assim, o caráter desumano do método. E pior, para os 

críticos seria uma forma de permissão velada a pena de morte, pois tais doenças 

mencionadas podem levar o pedófilo à morte. Salientam ainda que seria um precedente 

para que o legislador criasse novas leis que permitiriam, ainda que obscuramente, penas 

cruéis, desumanas, torturas e até pena de morte. 



 Demostrando que a alegações trazidas pela utilização do método hormonal 

viola o princípio da dignidade da pessoa humana, transcrito na constituição Federal em 

seu artigo 1º, inciso III. Deste modo, devendo ser entendido o conceito do princípio 

constitucional em estudo.  

Alexandre de Moraes prescreve sobre a dignidade:  

A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta 
singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida 
e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, 
constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve 
assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas 
limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem 
menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto 
seres humanos. 
 

Pronuncia-se, acerca da relação do referido princípio com o Direito Penal 

Guilherme de Souza Nucci: 

Embora seja nítida a carência de uma definição do que venha a ser tal 
princípio, especialmente à luz do Direito penal, bem como ainda que se possa 
reconhecer os bons sentimentos e propósitos daqueles que assim pensam, não 
podemos aquiescer que se trate de um princípio penal. A dignidade da pessoa 
humana, ou seja, o respeito devido pelo Estado ao ser humano, 
individualmente considerado, não podendo ser sacrificado em nome do 
interesse coletivo, é uma meta geral, abrangendo toda a face do estado 
brasileiro e, consequentemente, do Estado Democrático de Direito. [...] a 
dignidade da pessoa humana é uma meta a ser atingida pelo Estado e pela 
sociedade brasileira, nada tendo a ver com um princípio penal específico. 
Quem pratica homicídio, por exemplo, merecendo punição, ofendeu a 
dignidade da pessoa humana. Logo, todas as normas penais estão, em 
conjunto, protegendo o respeito ao ser humano e seus valores fundamentais. 
Não se trata de um princípio penal, mas de um fundamento do Estado 
Democrático de Direito. 

 

 Discorre sobre o assunto do princípio da dignidade da pessoa huna com o 

direito penal as autoras, Júlia de Arruda Rodrigues, Larissa Ataíde Cardoso, Lina Marie 

Cabral e Marina Dantas Pereira: 

Aplica-se a justiça, quando se observa não apenas critérios formais, mas a 
interpretação fundada em valores superiores, como os adotados pela 
sociedade como norma moral de conduta, pela qual regem seus atos, sem que 
possa ser considerado um fato típico. O princípio da dignidade da pessoa 
humana faz, portanto, um controle da qualidade penal, ou seja, de seu 
conteúdo, diante de cada contexto fático, tendo em vista, a constante 
evolução social em contraste com a estagnação normativa 

 

Sobre as argumentações levantadas, alega-se, portanto, que a aplicação do 

método fere alguns direitos do ser humano, pois trataria com uma diferenciação da 

condição humana de um em relação a outros, ou seja, aquele submetido a castração 

química, não retornaria ao status a quo após a o tratamento hormonal, carregaria 



consigo as mazelas por toda a sua vida a qual o tratamento hormonal irá trazer. Assim, a 

dignidade do indivíduo estará sendo violada, por não mais ser igualar aos demais em 

condições físicas e mentais. Após a interferência do Estado no indivíduo como forma de 

controle social para que o mesmo não reincide seria uma falsa argumentação de que é 

algo necessário para a segurança da coletividade. 

 

 

 

3.2 ARGUMENTOS FAVORÁVEIS A CASTRAÇÃO QUÍMICA. 

 

Os defensores da castração química consideram o método como um novo 

aliado para combater à reincidência de crimes sexuais, envolvendo pedófilos. Para 

elucidar tal afirmação, ressalta o estudo realizado pela pesquisadora Katherine Amlin, 

que observou que o tratamento químico reduziu o índice de reincidência de pedófilos 

em crimes sexuais de 75% para 2%. A análise da pesquisa e tão relevante que não pode 

ser desprezado, pois demostra que o tratamento hormonal é um método de prevenção de 

crimes. 

 

Luiz Renato Telles Otaviano defensor da castração química afirma: 

 Os defensores da castração química apóiam-se no fato de que os direitos 
individuais não são absolutos, ou seja, direitos de igual valor podem chocarse 
entre si, fazendo com que um deles tenha de prevalecer sobre o outro. 
Chama-se princípio da convivência das liberdades. No caso em questão 
temos a inviolabilidade física e moral do pedófilo de um lado e a segurança 
pública de outro, e, para decidir a forma de convivência entre eles, deve-se 
valer da análise do princípio da proporcionalidade, [...]. Na verdade, não 
existe pena que não viole em parte algum direito fundamental. O homem, a 
partir do momento em que teve necessidade de viver em sociedade, abdicou 
de parte de seus direitos, que antes eram ilimitados, para que pudesse utilizar 
dos demais com segurança. 

 

     

Matheus de Andrade Bueno discorre sobre a alegação de inconstitucionalidade: 

 

Uma pena que viole direitos fundamentais deve ser tida necessariamente 
como inconstitucional? Claro que não! Quem defender tal posição deverá 
reivindicar pela abolição da pena privativa de liberdade, que inexoravalmente 
viola o jus libertatis do condenado. De igual modo, a Organização das 
Nações Unidas menciona em seu documento Regras Mínimas para 
Tratamento de Presos que uma das funções do sistema prisional é impedir 
que se acentue o sofrimento, o que leva-nos a crer que aplicação da pena 
privativa de liberdade por si só implica em sofrimento e que somente a pena 



que cause sofrimentos excessivos em sua natureza pode ser considerada 
desumana. O que resta saber, portanto, é se essa violação dos direitos 
fundamentais é compatível ou não com o ordenamento jurídico brasileiro 

 

Alexandre Magno Fernandes Moreira Aguiar, especialista em Direito Penal e 

Processual Penal, esclarece sobre o conflito constitucional englobando a castração 

química:  

Todos os ramos do Direito são caracterizados por uma profunda tensão entre 
princípios divergentes que precisam ser harmonizados. Assim, o Direito 
Administrativo precisa compatibilizar o interesse público com os direitos 
individuais; o Direito do Trabalho precisa compatibilizar os direitos do 
trabalhador com a livre iniciativa, etc. Mas, de todos os ramos jurídicos, o 
Direito Penal é aquele que tem a tensão mais profunda: sua função é proteger 
bens considerados essenciais (como vida, liberdade e propriedade), 
sancionando aqueles que lesarem ou ameaçarem de lesão esses bens com 
penas que também afetam bens essenciais, como a liberdade (no caso da pena 
de prisão). Essa tensão significa que nenhum dos pólos (segurança pública e 
direitos dos condenados) pode ser anulado. Harmonizá-los é o desafio do 
legislador e do intérprete. A Constituição de 1988 deixou isso claro ao 
considerar determinados crimes como hediondos e, por outro lado, proibir 
determinadas penas (como as de caráter perpétuo e as cruéis). A questão é 
saber se, dentro dos limites constitucionais, a pena de castração seria 
admissível para criminosos sexuais, especialmente para os pedófilos. 

 

Deste modo, até século XVIII “o corpo era feito para ser supliciado e 

castigado”, a partir do século XIX, “ele não é mais o que deve ser supliciado, mas o que 

deve ser formado, reformado, corrigido, o que deve ser adquirir aptidões, receber um 

certo número de qualidades” (FOUCAULT, 2003, p. 119). Pena cruel, então, é aquela 

que tem em vista apenas o corpo do condenado e a vingança, sem relacioná-lo com o 

contrato social. Discorre também neste sentido nesse sentido, Beccaria (2010, p. 28) 

“As penas que ultrapassam a necessidade de conservar o depósito da salvação pública 

são injustas por sua natureza; e tanto mais justas serão quanto mais sagradas e 

invioláveis for a segurança e maior a liberdade que o soberano conservar aos seus 

súditos. ” 

Portanto, os defensores da castração química não a consideram cruel, uma vez 

que a terapêutica visa tornar possível o retorno do pedófilo ao ambiente social, para que, 

superada a patologia biológica, retome suas ações sociais (de interesse geral), sem 

constituir um perigo para os outros (BRASIL, 2010 a, p. 8). 

Deste modo, a alegação de que a castração química viola a integridade física e 

moral do condenado, in casu, deve ser afastada, uma vez que a própria pena restritiva de 

liberdade em nosso país já é algo que viola os preceitos constitucionais. Assim sendo, 

argumentar pela não aplicação do tratamento hormonal com fulcro na violação ao artigo 



5º, inciso XLIX da Constituição Federal e pela continuação das penas restritivas de 

liberdade, sem o devido tratamento e sem o devido método a qual impeça a reincidência 

específica, portanto e um raciocínio contraditório. 

Nesse sentido, Marcelo Nunes Apolinário esclarece: 

 A prisão, deve-se argumentar, não somente incide na saúde física dos 
internos, mas também em outros seguimentos da personalidade que se tornam 
afetadas. Assim, desde meados do passado século, se vem estudando todo o 
contexto da chamada prisionalização, entre outras coisas, o desespero por 
parte do individuo encarcerado e toda uma subcultura típica que a própria 
prisão cria, como o Código do Preso e a formação de grupos rivais por 
exemplo. Portanto, quando se menciona os transtornos psíquicos produzidos 
pelo encarceramento, imediatamente se pensa no critério desumano do 
regime celular. Mas não apenas foi maléfico o regime celular, pois 
igualmente o é a prisão fechada contemporânea. A ausência de verdadeiras 
relações humanas, a insuficiência ou mesmo a ausência de trabalho, o trato 
frio e impessoal dos funcionários penitenciários, todos esses fatores 
contribuem para que a pena privativa de liberdade converta-se em meio de 
isolamento crônico e odioso. 
 

  Alexandre Magno Fernandes Aguiares esclarece que:  

 A alternativa que respeitaria os direitos constitucionais do condenado e 
colaboraria com a diminuição dos crimes sexuais seria transformar a 
castração química em um direito. Assim, aquele que se dispusesse a realizar o 
tratamento seria beneficiado com uma redução da pena que poderia variar 
entre um e dois terços, em analogia ao benefício da delação premiada, 
prevista na Lei 8.072/90. A lógica é simples: parte da pena de prisão tornar-
se-ia desnecessária, pois a função ressocializadora estaria sendo atingida 
também por meio da castração química. O condenado teria a opção de 
cumprir a pena nos termos da lei atual ou de submeter-se ao tratamento 
durante todo o período em que ele não estivesse encarcerado. Obviamente, 
esse tratamento somente poderia ser feito após laudo médico que 
comprovasse sua necessidade e com o pertinente apoio psicológico. Essa não 
é a solução ideal, já que, ao fim do prazo previsto para a condenação, o 
criminoso não seria mais submetido a tratamento, exceto se o requeresse 
expressamente. Porém, considerando que a Constituição veda, em cláusula 
pétrea, a pena de caráter perpétuo, essa é, talvez, a melhor solução 
constitucionalmente viável. 

 

Deste modo, a castração química pelo entendimento de seus defensores deve 

ser vista como um método de tratamento, ou seja, um meio para atingir o caráter 

ressocializador das penas. Nestes termos seria um direito do condenado, diserta logo 

acima Alexandre Magno Fernandes Aguiar, a qual poderá optar ou não pelo tratamento. 

Toda via, não haveria em que se falar em violação dos direitos constitucionais dos 

condenados, o tratamento químico não deve ser compreendido como uma punição 

penal, mas sim como um tratamento há qual possibilitaria a redução de reincidência. 

 

3.3 CONCLUSÃO: 

 



No presente capítulo, como objeto de estudo foram os argumentos contrários e 

favoráveis à utilização da castração química. Para os críticos, a utilização do método da 

supressão hormonal é um método inconstitucional, uma vez que a castração química 

seria utilizada como penalidade, e não como um tratamento, os quais seriam aplicados 

nos corpos dos pedófilos, descumprindo a garantia constitucional sobre o respeito à 

integridade física e moral dos presos. Um adendo especial, pois o método de tratamento 

químico revelar-se incluso como uma medida cruel, pois acarretaria naqueles 

submetidos sofrimentos intensos, humilhações e ainda os efeitos colaterais trazidos pelo 

Depo-Provera medicamento usado na castração química. Deste modo, o tratamento é 

desumano e degradante, as quais pode acarretar no paciente inúmeras doenças que 

poderão o debilitar fisicamente, podendo, inclusive, levá-lo à morte. 

 De outra panda do polo, estão os defensores do método, alega em sua defesa 

que a castração química é um novo aliado para combater á reincidência nos crimes 

sexuais. Tendo como base a questão de que os direitos fundamentais não são absolutos, 

e na situação ora estudada, assegura então que a segurança da coletividade é o direito a 

ser protegido, mesmo que seja ferido outro direito. Argumentam ainda que o método da 

castração química é uma alternativa real de tratamento, em conjunto com outros 

métodos de terapias psicossociais, possibilitara a reinserção de pedófilos no convívio 

social sem danificar a segurança pública, contrário do encarceramento, a qual não 

ressocialização e muito menos impede a reincidência.  

Deste modo, entendemos que a castração química é um método inconstitucional, 

ferindo a constituição federal a qual resguarda o princípio da dignidade da pessoa 

humana e o princípio da proporcionalidade. Pode ser entendido como o analise de 

conformidade de determinado ato estatal ao seu fim, viabilizando-se o comando de sua 

razoabilidade, com fulcro no artigo 5º, LV; a o exame da proporcionalidade em último 

caso, a própria controle de constitucionalidade das prescrições normativas emanadas do 

Poder Público. Assim sendo, função do Poder Judiciário evitar que importunidade 

atrapalha a aplicação do direito no caso concreto, devendo pautar sua atuação pela 

ponderação, de forma racional, para que jamais os sujeitos sejam privados de direitos 

que são inerentes. 

Deste modo, a utilização da castração química, quando prevista como tratamento 

voluntário ou como pena, não pode se considerar proporcional, pois a proporcionalidade 

é aquela que visa o equilíbrio entre os meios utilizados e a finalidade. 



As propostas de castração química oferecida pelo Projeto de Lei tornam-se 

incompatível ferindo o artigo 5 da carta magna. Isso porque, a utilização como medida 

de punição, infringe não só princípios fundamentais, mas também diversos dispositivos 

os quais o ordenamento pátrio e signatário. 

É plausível confirmar esse entendimento em todo base constitucional, posto que 

tal vedação é esclarece os princípios fundamentais pelos quais a própria República 

fundamenta no artigo 1, III. 

 Deste modo, com fulcro no artigo 5º inciso XLVII, há a impossibilidade de 

existir pena de caráter perpétuo, pena de morte, de banimento e cruéis, ao passo que o 

inciso III, regula que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou 

degradante. 

Deste modo, a proibição do “bis in idem”, é notória que ocorreria esse tipo de 

caso, pois a pena privativa de liberdade, o condenado seria instigado a aceitar outra 

punição, como intenção para obtenção de sua liberdade com maior rapidez. 

É evidente a impossibilidade de ser incorporada a castração química no 

ordenamento, pois qualquer medida punitiva capaz de lesionar um princípio que 

resguarda como fundamento, algo essencial à condição de ser humano. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

O presente trabalho se propôs a analisar a inconstitucionalidade da castração 

química na sua possibilidade de positivação em nosso ordenamento jurídico, pois o 

tratamento visa diminuir a libido do paciente porem o medicamento utilizado a Depo-

Provera traz efeitos colaterais, na busca de reduzir a reincidência, a utilização do 

medicamento teria como pena perpetua. Deste modo o presente trabalho veio com o 

intuído de contribuir, sobre a temática visando a compreensão de que a positivação da 

castração química em nosso ordenamento jurídico, trazidos pelos projetos de lei 

apresentados pelos deputados e senadores os quais todos foram arquivados por ferirem 

constituição federal em seu artigo 5º, sobre o prisma do princípio da dignidade da 

pessoa humana e o princípio da proporcionalidade. 

No decorrer da análise do trabalho, foram identificadas dificuldades em relação 

a disponibilidade de livros do sobre a temática pois foram utilizados trabalhos de outros 



pais, bem como a dificuldade quem fazer pesquisa de campos para levantamento 

informações práticas e reais, o que permitissem uma análise criteriosa e que viabilizasse 

uma descrição relevante do cenário.  

Como não há pretensão de se esgotar o tema, sugere-se para trabalhos futuros 

os temas: sobre até onde o Estado pode interferir e se os princípios individuais 

garantidos pela constituição federal e absoluta ou não, pode o interesse social derrubar o 

direito individual.  
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