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RESUMO 
 

A presente pesquisa tem como objetivo demonstrar a viabilidade de se adotar a castração química como um 
direito aos condenados por crimes sexuais. Existe hoje, no Brasil, acentuada discussão sobre a 
aplicabilidade desse tipo de pena aos autores de delitos sexuais ensejando a propositura de Projetos de Lei 
que inserissem esse tipo de sanção no presente arcabouço penal como solução para a diminuição da 
pratica e da reincidência em crimes de natureza sexual. Sendo assim, a castração química possui efeitos 
temporários, o qual consiste na aplicação de medicamentos e hormônios que atuam no organismo como 
inibidores da libido. Historicamente a castração foi utilizada com o fim de atingir o criminoso na mesma 
proporção de dano que ele causou na vítima. As primeiras menções da origem da castração podem ser 
remetidas ao tempo da Lei de Talião, em que se aplicava a castração física. A partir do desenvolvimento da 
sociedade, as penas cruéis deixaram de ser aplicadas. Hoje a aplicação da castração química voltou a 
ganhar força, sendo esta utilizada para que o criminoso voluntariamente a adote para que tenha progressão 
de regime e livramento condicional, sendo esta adotada em outros países onde tem-se obtido índices 
satisfatórios quanto ao número de reincidência nos crimes sexuais.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 Diante dos inúmeros casos de crimes sexuais registrados não só no Brasil, mas em 
todo o mundo, as discussões acerca da aplicação da pena de castração química, de seus 
efeitos e suas controvérsias aumentaram significativamente, fazendo com que surgissem 
inúmeros projetos de lei para regulamentar a sua aplicação no ordenamento jurídico 
pátrio. Esses projetos foram apresentados com o intuito de tratar agentes condenados por 
crimes sexuais, em uma tentativa de reduzir os índices de reincidência nesses delitos.  
 Existem duas vertentes envolvendo a castração, podendo ser física ou química. A 
primeira, trata-se de um procedimento que consiste na retirada ou inutilização dos órgãos 
reprodutores em caráter definitivo. Nos homens, há uma perda da função dos testículos, e 
nas mulheres, de seus ovários. Por muito tempo, a castração foi realizada com fins 
terapêuticos para suprimir hérnias, curar leprosos, prevenir epilepsia ou gota e para 
apaziguar o instinto sexual (CHAVES, 1994).  
 Já a castração química, trata-se de um procedimento menos invasivo com efeitos 
temporários que foi, inicialmente, desenvolvida para conter o avanço do câncer de 
próstata e, posteriormente, passou também a ser utilizada na tentativa de prevenir a 
reincidência de abusadores sexuais, bloqueando a produção de testosterona no testículo 
(VIEIRA, 2012).  
 Sua aplicação é feita por meio de um hormônio antagonista da testosterona, que 
tem o objetivo de impedir a sua produção, tendo como consequência uma redução nos 
impulsos sexuais, que seriam umas das principais causas do cometimento e reincidência 
desses crimes. Além da aplicação de medicamentos, o tratamento é a soma de um 
acompanhamento psiquiátrico com sessões de terapia (GUERRA, 2013). 
 Recentemente, voltou à baila a discussão acerca da aplicação da castração 
química como forma ressocialização do criminoso, e também como medida de combate 
aos crimes sexuais. Dos projetos de lei que foram apresentados no país, denota-se que a 
controvérsia do assunto seria no sentido de se tratar de uma medida inconstitucional por 
ferir os direitos fundamentais do condenado, e também a dignidade da pessoa humana.  
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 No que tange aos direitos fundamentais inerentes ao condenado, devem ser 
analisados sob duas perspectivas. A primeira seria no caso de a castração ser imposta 
como pena e, nesse caso, a constituição veda expressamente a pena de morte, as penas 
de caráter perpétuo, as penas de trabalho forçado, de banimento e as penas cruéis 
(MENDES, 2009). Ademais, deve-se assegurar a integridade física e moral dos presos. 
 Sob essa ótica, o emprego compulsório da castração química afeta a integridade 
física do indivíduo, se contrapondo com os princípios da liberdade e da igualdade, uma 
vez que seu emprego, nessa modalidade, estaria rebaixando o condenado à uma 
condição sub-humana (MATTOS, 2009). 
 De outra sorte, deve-se observar que a autonomia da vontade do indivíduo também 
deve ser respeitada a partir do momento em que o mesmo opta por se submeter ao 
tratamento da castração química. Conjuntamente com a autonomia da vontade, têm-se o 
princípio da dignidade da pessoa humana, que não pode ser compreendido, unicamente, 
como o respeito a integridade física, integrando-se a este conceito também a liberdade 
pessoal (SARLET, 2007). 
 Seguindo esse aspecto, uma vez que a castração química dependa do 
consentimento do ofendido, não há que se falar na inconstitucionalidade da medida, por 
se tratar de manifestação de vontade e autodeterminação. Como consequência de sua 
escolha, não estaria ferindo os princípios fundamentais, conforme defendido por pessoas 
que são contrárias à sua aplicação, caracterizando ser medida constitucional.  
 No mesmo sentido, há quem defenda a castração química como medita efetiva 
para a redução de crimes sexuais, como por exemplo, os Estados Unidos, onde diversos 
estados já adotaram o procedimento. Seguindo o mesmo exemplo, vários países também 
passaram a adotar a medida, dentre eles, Argentina, Alemanha, Coreia do Sul e Rússia.  
 Conforme será abordado no presente trabalho, trata-se de uma medida legal e 
viável, sendo um tema de grande impacto social e de grande relevância de política 
criminal que, uma vez realizada de maneira voluntária pelo condenado, não fere os 
direitos fundamentais como a dignidade da pessoa humana e a autonomia de vontade, 
caracterizando a manifestação da autodeterminação consciente e responsável da própria 
vida (MORAES, 1998). 
 
2 METODOLOGIA 
 
 O método de pesquisa utilizado neste trabalho foi o exploratório, através de 
pesquisa bibliográfica, buscando resultados em materiais publicados que tratam do tema. 
Também utilizou-se a pesquisa documental e obras doutrinárias, além de legislação 
nacional e internacional pertinente, jurisprudência e documentos eletrônicos. Quanto à 
abordagem do tema, foi utilizado o método hipotético-dedutivo, que consiste em uma 
construção baseada em hipóteses, a fim de atingir os objetivos desse estudo. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Com esse trabalho que ainda se encontra em desenvolvimento, espera-se verificar 
que a castração química não se trata de um método de caráter inconstitucional, conforme 
defendido por pessoas que são contrárias à sua aplicação, e que também não fere os 
direitos fundamentais, pois, se trata de um tratamento de caráter voluntário, cujos efeitos 
são temporários. Além do mais, os países que adotaram a medida constataram uma baixa 
no registro dos crimes sexuais, sendo este um dos principais motivos que o tratamento 
vem sendo cada vez mais aceito por diversos países. 
 Conforme apontam os estudos realizados nos países que aderiram ao método da 
castração química, é possível afirmar que 94% dos condenados que se submeteram à 
terapia, não voltaram a reincidir nesse tipo de delito (REGHELIN, 2017), ficando 
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demonstrada a sua eficácia, motivo pelo qual, espera-se reconhecer a castração química 
como um tratamento válido, não havendo óbices para a sua aplicação no Brasil. 
 
4 CONCLUSÃO 
 
 A adoção da castração química para autores de crimes sexuais demonstra ser uma 
medida de grande relevância social, tratando-se de um método que vem apresentando 
resultados satisfatórios no combate a prática desses crimes, e também em sua 
reincidência. 
 O assunto acaba por gerar grandes discussões, havendo quem defenda a sua 
aplicação, e quem se opõe a sua prática, sustentando ser uma medida inconstitucional, 
pois, a Carta Magna determina que não haverá, no ordenamento jurídico pátrio, a 
aplicação de penas cruéis. No entanto, caso a medida venha a ser adotada de maneira 
voluntária, não há que se falar em sua inconstitucionalidade, além de não ferir qualquer 
princípio de ordem constitucional. 
 Ademais, através de estudos realizados nos países que aderiram pela sua prática, 
constatou-se a redução de até 94% nos índices de reincidência em crimes sexuais, 
demonstrando ser um método válido, com resultados satisfatórios, devendo ser aplicado 
no ordenamento jurídico pátrio, objetivando a redução em delitos dessa espécie.  
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