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CASTRAÇÃO QUÍMICA COMO MEDIDA CONTRA PEDÓFILOS CONDENADOS

POR CRIMES SEXUAIS

Bruno Vinícius Corrêa Teixeira

RESUMO

Não é de hoje que a ocorrência de crimes sexuais vem indignando a sociedade como um todo
e, devido ao gradativo aumento dessas infrações, juntamente a ineficácia dos meios utilizados
para conter o ímpeto dos criminosos, há a necessidade da busca de uma nova providência que
seja  capaz  de  resolver  esse  problema.  Após  alguns  projetos  protocolados  por  deputados
federais e senadores, bem como pela observância de procedimentos adotados em países mais
desenvolvidos, surge um movimento para que seja incluso no ordenamento jurídico brasileiro
a castração química, seja como pena ou como condição para progressão de regime. O presente
estudo tem o objetivo de fazer um prognóstico a respeito da eficácia desse procedimento em
condenados por prática de crimes relacionados à pedofilia, ou seja, onde o sujeito ativo é o
pedófilo.  Para  isso,  foi  feita  uma pesquisa  como o  objetivo  de  compreender  a  figura  do
pedófilo bem como o funcionamento do procedimento de castração química e sua forma de
aplicação no ordenamento jurídico de outros países. Com base em opiniões e experimentos de
psicólogos e psiquiatras, chegou-se a conclusão que a medida possui um resultado satisfatório
apenas  no  período  do  tratamento,  ou  seja,  com  alto  nível  de  recaída.  Portanto,  seria
interessante a realização de pesquisas a respeito de outros procedimentos, como o exemplo
dos acompanhamentos psicossociais ou políticas voltadas à proteção da sociedade, como é o
caso do acompanhamento dos pedófilos por meio de um banco de dados.

Palavras-chave: Castração. Pedofilia. Sexuais.

ABSTRACT

It´s been a long known that the occurrence of sexual crimes have been causing indignation to
society as a whole, and due the increase of these violations, together with the inefficiency of
the means used to stop the criminals´ will, there´s the need to search a new method capable to
solve this problem. After some projects recorded by some federal congressmen and senators,
as well as the observance of adopted measures in developed countries, a movement comes up
in order to include chemical castration in the Brazilian juridical ordainment, be it as penalty or
condition for  regime progression.  The present  study has  the  goal  of  making a prediction
regarding the efficacy of this proceeding in convicted fellows for practice of crimes related to
pedophilia, that meaning, the subject matter being the pedophile. For that matter, a research
was done for the purpose of understanding the pedophile role as well as the functioning of the
proceeding for chemical castration and its form of use in the juridical ordainment in other
countries.  Based  in  opinions  and  experiments  from  psychologists  and  psychiatrists,  the
conclusion  was  that  the  measure  has  a  satisfactory  outcome  only  during  the  period  of



treatment,  that  is,  with  a  high  recurrence  level.  Therefore,  it  would  be  interesting  that
researches  were  made  towards  other  proceedings,  as  for  example  with  psychosocial
attendance or policies towards the protection of society, as it´s the case of the accompaniment
of the pedophiles by having a database. 

Keywords: Castration. Pedophilia. Sexual. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como foco a verificação da necessidade e eficácia da aplicação

da  castração  química  como  medida  contra  condenados  por  prática  de  crimes  sexuais

relacionados à pedofilia. Para tanto, é de suma importância a compreensão do significado do

termo pedofilia, pois trata-se de uma doença e não de um crime, não existindo portanto sua

tipificação no código penal.

Trata-se de um tema de bastante relevância na atualidade, visto que, além da sociedade

estar farta de notícias de crimes sexuais, a adoção da castração química tem sido objeto de

constantes projetos propostos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, bem como de

discussões acerca da possível inconstitucionalidade da mesma.

Para um estudo mais coerente sobre o tema, faz-se necessária a compreensão sobre o

agente  a  quem busca-se  a  imputação  de  tal  procedimento,  ou  seja,  o  pedófilo,  buscando

verificar  seus  aspectos  físicos,  psicológicos  e  sociais,  visto  que  trata-se  de  uma  pessoa

acometida por um transtorno sexual.

Face  ao aumento da ocorrência  de casos  de crimes  contra  a  dignidade  sexual,  em

especial  os  relacionados  à  pedofilia,  o  ordenamento  jurídico  brasileiro  vem  sendo

constantemente  pressionado  a  buscar  novas  soluções  para  tentar  conter  o  ímpeto  desses

criminosos.

 Além das medidas presentes no ordenamento jurídico atual, uma nova alternativa vem

ganhando  muita  força  dentre  os  estudiosos:  trata-se  da  castração  química,  medida  que

compreende a aplicação periódica de hormônios no infrator com o objetivo de inibir o desejo

sexual e, consequentemente, a prática de crimes dessa natureza.

Tal medida já vem sendo adotada em diversos países como alternativa para buscar ao

menos diminuir a quantidade de ocorrência desses crimes. Países de primeiro mundo como

Alemanha,  Inglaterra,  França e Estados Unidos da América em alguns de seus estados já

adotam  esse  procedimento,  bem  como  outros  países  mais  próximos  à  situação  de

desenvolvimento do Brasil, como por exemplo Argentina e Colômbia.

No tocante  à  possibilidade  de  adoção  de  tal  medida,  o  presente  estudo  discorrerá

acerca da possibilidade de violação do princípio da dignidade da pessoa humana, tendo como

base a expressa vedação constitucional de imposição de penas cruéis no ordenamento jurídico

brasileiro. 



7

Ademais, a pesquisa busca verificar o método para aplicação desse procedimento no

ordenamento jurídico atual, ou seja, se o mesmo seria imposto como pena ou como condição

para progressão de regime de cumprimento de pena e livramento condicional.

Por derradeiro, a resposta da problematização se dará por meio de um estudo acerca da

eficácia da adoção da castração química no Brasil, fazendo um prognóstico com fundamento

em dados colhidos em pesquisas e doutrinas a seguir expostas.

2 PEDOFILIA 

Antes  de aprofundar-se no problema central  a  ser  discutido nessa pesquisa,  faz-se

necessário um breve conhecimento acerca do indivíduo o qual é foco de grande parte dos

delitos  de  cunho  sexual,  ou  seja,  o  pedófilo.  É  de  extrema  importância  que  haja  o

entendimento sobre o termo pedofilia, o qual é comumente utilizado pela sociedade e pelas

mídias  quando noticiam crimes  sexuais,  pois  nem todos  os  sujeitos  que  cometem crimes

sexuais são diagnosticados com o transtorno.

A pedofilia ou transtorno pedofílico pode ser entendido com uma espécie do gênero

parafilia  ou transtornos parafílicos.  O termo parafilia  representa  qualquer  interesse  sexual

intenso  e  persistente,  diferentemente  daquele  voltado  para  a  estimulação  genital  ou  para

carícias  preliminares  com parceiros  humanos,  os  quais  consentem e  apresentam  fenótipo

normal e maturidade física. Dentre as parafilias existentes, algumas envolvem principalmente

as atividades eróticas do indivíduo, outras tem a ver com seus alvos eróticos (DSM - 5, 2014).

Segundo a Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde,

OMS, o item F65.4 define a pedofilia:

O foco parafílico da pedofilia envolve atividade sexual com uma criança

pré-púbere (geralmente com 13 anos ou menos). O indivíduo com Pedofilia

deve ter 16 anos ou mais e ser pelo menos 5 anos mais velho que a criança.

Para indivíduos com Pedofilia no final da adolescência, não se especifica

uma diferença etária precisa, cabendo exercer o julgamento clínico, pois é

preciso  levar  em  conta  tanto  a  maturidade  sexual  da  criança  quanto  a

diferença de idade. Os indivíduos com pedofilia geralmente relatam atração

por crianças  de uma determinada faixa etária.  Alguns preferem meninos,

outros sentem maior atração por meninas, e outros são excitados tanto por

    meninos quanto por meninas (CID-10, 2011, p.149). 
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No  entendimento  de  Trindade  &  Breier  (2013),  este  tipo  de  comportamento  é

classificado como patologia ou doença mental, onde o indivíduo sente prazer por crianças,

sendo  que  estas,  por  não  serem  adultos  formados,  não  possuem  noções  da  sexualidade.

Acrescenta-se ainda que não há um perfil único para descrever o pedófilo, no entanto esta é

uma questão multivariada, que pode acometer tanto homens quanto mulheres.

Segundo Louzã Neto, Motta, Wang e Elkis (1995), esse transtorno, na maioria das

vezes,  é  identificado  em  pessoas  de  personalidade  tímida  que,  talvez  por  se  sentirem

incapazes de obter uma relação sexual satisfatória normal com adultos, recorrem às crianças,

aproveitando-se da ingenuidade e facilidade física e moral das mesmas.

Em geral,  os sujeitos pedófilos procuram estabelecer  relações  com objetos sexuais

imaturos  (crianças),  os  quais  poderiam  ser  interpretados  como  compensadores  de  uma

privação precoce,  podendo ser suposto que pedófilos aproveitam da condição infantil, pois

estas  não  teriam  probabilidade  de  êxito  em  suas  manobras  sexuais,  especialmente  com

pessoas  psicologicamente  bem  desenvolvidas,  sendo  que  a  pedofilia  pode  também  se

manifestar  em pessoas  de aparência cuidada e de nível  social  elevado,  entre profissionais

carismáticos e bem-sucedidos, negociantes e artistas, trabalhadores e desempregados, enfim,

em qualquer classe social ou condição econômica, pois a maioria dos abusadores e pedófilos

são pessoas do tipo “comum”, é o que afirma Silva (2013).

Ademais, apresentam um amplo leque de características, incluindo comportamentos

“naturais”,  pois  não  há  um  perfil  único  que  o  descreva  com  segurança  ou  que  consiga

abranger todos os traços identificatórios de um sujeito pedófilo, podendo ser qualquer pessoa:

homem,  mulher,  pai,  parente,  vizinho,  amigo,  estar  próximo  ou  distante  da  criança,  ser

conhecido ou desconhecido, ser culto ou ignorante, pois raramente utiliza a violência física,

sua conduta usual consiste em aliciar, seduzir e ganhar a confiança da criança com objetos

que a atraem (TRINDADE & BREIER, 2013). 

Com base nas definições apresentadas, chega-se a um breve entendimento acerca do

significado  do  termo  pedofilia,  com  suas  características  e  sua  classificação  dentro  da

organização mundial de saúde, bem como da figura do pedófilo, com seus comportamentos,

padrões de vítimas e crimes cometidos.

O aumento da ocorrência de casos de crimes contra a dignidade sexual, em especial os

relacionados à pedofilia, ou seja, praticados por agentes que se enquadram no perfil  acima

exposto, juntamente a ineficácia apresentada pelas medidas atualmente adotadas, está fazendo

com que o ordenamento jurídico brasileiro  seja  pressionado a buscar  novas soluções para

tentar conter o ímpeto desses criminosos.
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Dentre todas as formas de repressão e, principalmente, de prevenções possíveis, surge

a proposta de submeter os agressores sexuais, compulsoriamente ou não, a medidas médicas

de  controle  do impulso sexual.  Nesse  panorama,  a  tramitação  no Congresso  Nacional  de

Projetos de Lei como o PL-4399/2008, o PL-5122/2009 e o PL 5398/2013, os quais têm por

finalidade a introdução do instituto da castração química no ordenamento jurídico brasileiro

como pena alternativa para crimes contra a dignidade sexual,  traz novamente à discussão,

questões relativas à possibilidade e à conveniência da adoção da medida.

3 CASTRAÇÃO QUÍMICA

Segundo  Corazza  (2015),  quando  começa  a  se  acreditar  que  o  homem  evoluiu  e

dominou  a  tecnologia  e  o  conhecimento  global,  transformando-se  em um ser  racional  e

maduro, acontecem crimes absurdos, principalmente contra crianças, seres vulneráveis. Frente

a isso, o legislador brasileiro se sente cada vez mais pressionado a implantar o procedimento

da castração química, modelo este já usado em diversos países e que vem ganhando força

após diversos projetos de lei apresentados por deputados federais.

A justificativa para o uso desse procedimento estaria nos altos índices de ocorrência e

reincidência  de abusos sexuais  contra crianças  e  pré-adolescentes,  bem como o fato  de  a

pedofilia ser considerada uma doença, o que torna necessária a sua diferenciação dos demais

crimes. Neste caso, há indicação para que o indivíduo seja submetido, além da pena privativa

de liberdade, a algum tipo de acompanhamento especializado (MAIA e SEIDL, 2014).

Antes  de  mais  nada,  é  necessário  analisar  cautelosamente  no  que  consiste  a  tão

comentada  castração  química,  quais  os  métodos usados  para  realização  do procedimento,

quais os resultados que se busca obter e possíveis sequelas ou efeitos colaterais que possam

causar no corpo humano.

Segundo explica Aguiar (2007), a castração pode ser física ou química. A primeira

consiste simplesmente na retirada dos órgãos reprodutores (pênis e testículos) e trata-se de um

procedimento irreversível. Já a segunda é realizada por meio da aplicação de hormônios com

o  objetivo  de  diminuir  consideravelmente  o  nível  de  testosterona.

É  importante  destacar  que  a  castração  química  não  pode  ser  confundida  com  a

esterilização, procedimento que consiste no impossibilitamento de reprodução, temporária ou

permanente, do indivíduo. O objeto termo desse estudo trata do procedimento que consiste na

aplicação de drogas hormonais com o intuito de inibir a libido do condenado por crime sexual

decorrente da pedofilia e, consequentemente, impedir que o mesmo volte a delinquir. 
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Ferreira (2009) explica que a castração química é um tratamento terapêutico temporal

e completamente reversível  por meio do qual se injeta no paciente um hormônio sintético

feminino que produz um efeito antiandrógeno, reduzindo o nível de testosterona para inibir o

desejo  sexual  durante,  aproximadamente,  seis  meses.  Ou  seja,  abre-se  uma  discussão  a

respeito da finalidade desse procedimento, qual seja, se teria um enquadramento como pena

ou tratamento médico.

Esse tipo de esterilização não é permitido pelo ordenamento jurídico brasileiro e nunca

chegou a ser concebido. A castração e a esterilização são consideradas inadmissíveis, mesmo

que o criminoso tenha cometido delito por desvio de sexualidade. Os principais argumentos

para essa proibição estão descritos no art. 1º, inciso III e art. 5º, inciso XLVII, alínea e, ambos

da Constituição Federal de 1988, os quais protegem a dignidade da pessoa humana e vedam a

imposição de penas cruéis, respectivamente.

No entanto,  frente  a  ineficácia  das  medidas  adotadas  com o intuito  de diminuir  o

cometimento de crimes sexuais,  com o passar dos anos diversos países vêm permitindo a

possibilidade de aplicação  da castração química nesses casos,  como por exemplo Estados

Unidos, Inglaterra, França e Rússia.

O português Celso Leal, procurador do ministério público há 12 anos, deu a “volta ao

mundo” na legislação de diversos países a fim de verificar a aplicação do método de castração

química, procedimento o qual busca ver aplicado em seu país. Segundo Publico (2018), são

28 exemplos que constam no livro de Leal, entre países e estados em que a legislação prevê a

adoção da medida ou ocorrência de propostas legislativas ainda não aprovadas.

Nos Estados Unidos, oito estados aplicam a castração química. O estado da Califórnia

foi  o  primeiro  a  introduzir  legislação  no  seu  código  penal  sobre  a  aplicação  desse

procedimento como forma de punição a agressores sexuais, em 1996, a qualquer culpado do

crime de sodomia, sexo oral, atos obscenos e lascivos, incluindo atos sexuais cometidos com

força,  violência  entre  outros.  Quando  o  crime tratar  de  abuso  de  crianças  ou  de  pessoas

incapazes, será sempre punível com a castração química. É ainda preciso que a vítima seja

menor de 13 anos. Na primeira condenação, a castração química é uma opção de quem aplica

a pena, na segunda é dever (PUBLICO, 2018).

Na  Inglaterra  não  existe  uma  lei  que  regule  a  castração  química,  porém  existe

aplicação da medida, tendo como base o consentimento do condenado pela prática de crime

de natureza sexual. Na sua larga maioria, os crimes sexuais têm a prisão como pena mas há

um programa a nível nacional para tratamento dos agressores sexuais, o SOTP (Sex Ofender

Treatment Program), (PUBLICO, 2018).
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Já  na  França,  o  Código  da  Saúde  Pública  do  país  prevê  o  procedimento  como

possibilidade. São os médicos que avaliam a conveniência de aplicação da castração química

e  não  os  tribunais,  porém  não  podem  forçar  o  condenado  ao  tratamento,  havendo  a

necessidade do consentimento do mesmo (PUBLICO, 2018).

Na Rússia, desde 2012 que se prevê em lei federal a castração química, a qual veio

agravar a punição a ser aplicada aos condenados por crimes sexuais, sobretudo nos abusos de

menores de 14 anos. Nestes casos, quando o agressor for considerado pedófilo por meio de

um laudo psiquiátrico, a medida será de caráter obrigatório (PUBLICO, 2018).

Diante do cenário apresentado, observa-se que o procedimento de castração química

está  em crescente  discussão  e  vem sendo aceito  em diversos  países  ao  redor  do mundo.

Portando  faz-se  necessário  um  estudo  detalhado  sobre  a  possibilidade  de  aplicação  no

ordenamento jurídico brasileiro bem como os métodos a serem adotados para a inserção dessa

medida.

3.1 POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO

Apesar  de  médicos  e  estudiosos  do  procedimento  afirmarem  que  o  tratamento  é

temporário e reversível, há uma série de críticas acerca dos efeitos colaterais causados pela

adoção  desse método. Entre  os  possíveis efeitos  destacam-se  queda da libido,  impotência

sexual masculina, atrofia testicular, redução da massa muscular e doenças cardiovasculares.

No  entanto,  nada  é  tão  debatido  a  respeito  como  a  questão  da  garantia  dos  direitos

fundamentais como a dignidade da pessoa humana e a vedação de penas cruéis, previstos na

Constituição Federal.

No  Brasil,  há  uma  grande  discussão  se  esse  tipo  de  medida  feriria  ou  não  a

Constituição Federal, bem como se deve prevalecer a garantia individual em detrimento do

direito da sociedade de não conviver  com esse tipo de criminoso, que,  quando não mata,

traumatiza sua vítima para o resto da vida. 

De acordo com Corazza  (2015),  a  castração  química tem sido objeto de críticas e

adesões de diversos profissionais de diversas áreas de atuação. Aqueles que defendem o uso

desse procedimento em autores de crimes sexuais, partem da ideia de que tal medida não fere

a dignidade da pessoa humana nem se trata de pena cruel mas sim de um tratamento médico,

sem maiores gravidades físicas.

Sarlet (2013), entende que é possível reconhecer na dignidade da pessoa humana uma

espécie de “sinal de pare”, no sentido de uma barreira absoluta e intransponível, bem como
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uma espécie de limite que proteja a individualidade e autonomia da pessoa contra qualquer

tipo de interferência do Estado e da sociedade, assegurando assim o papel do ser humano

como sujeito de direitos.

Assim como os demais ramos do direito brasileiro, o direito penal fundamenta-se em

determinados princípios. “A dignidade da pessoa humana – da natureza humana – antecede,

portanto,  o  juízo  axiológico  do  legislador  e  vincula  de  forma  absoluta  sua  atividade

normativa, mormente no campo penal. Daí porque toda lei que viola a dignidade da pessoa

humana deve ser reputada como inconstitucional” (PRADO, 2008, p. 134).

Em suma, entende-se como dignidade da pessoa humana uma qualidade intrínseca do

sujeito, tendo como fator determinante que o mesmo tenha liberdade para exercer sua vontade

autônoma de pensar e agir conforme seu entendimento.

Entretanto, em uma visão se não diferente, complementar, expõe Nucci (2008):

“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.” 

Após a explanação acerca desse princípio, é de suma importância a busca de resposta

para um problema que vem sendo discutido constantemente: A adoção do procedimento de

castração química em pedófilos condenados por crimes sexuais fere o princípio da dignidade

da pessoa humana? Para responder essa pergunta outra grande discussão entra em pauta, ou

seja, chegar a um consenso se tal procedimento se trata de punição ou de tratamento, bem

como se a medida seria imposta de forma compulsória ou voluntária.

O parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) em relação ao

projeto 552/2007, atualmente arquivado, é favorável visto que o que os redatores entendem

como punição,  os  próprios  médicos  consultados  por  eles  entendem como tratamento.  As

justificativas  da  CCJC se  dão  com base  em pesquisas  médicas,  como as  realizadas  pelo

Ambulatório de Transtornos da Sexualidade da Faculdade de Medicina do ABC, onde Danilo

Baltieri, coordenador de psiquiatria, critica a castração química como alternativa para redução

de pena, pois a questão não é de punição e sim de tratamento (Corazza, 2015, p. 74-75).
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A impossibilidade de aplicação de penais cruéis no ordenamento jurídico brasileiro

decorre  de  expressa  vedação  constitucional.  Porém,  para  que  se  possa  compreender  essa

proibição é necessário entender o que vem a ser pena cruel no entendimento da constituição

federal.

Conforme discorre Prade (1988), um dos alcances da expressão constitucional “penas

cruéis” está relacionado a ausência de sensibilidade, ou seja, a insensibilidade pode provocar a

crueldade. Ademais, acrescenta que o termo “insensível” significa que o sujeito é incapaz de

apresentar sentimentos humanitários e, em suma, não possui compaixão.

No  entanto,  não  basta  apenas  entender  que  não  existindo  compaixão  haverá  a

crueldade.  Complementa-se  a  isso  a  exagerada  falta  de  proporcionalidade  entre  o  delito

cometido e a sanção a ser imposta.

Como  já  mencionado,  diversos  projetos  de  inclusão  da  castração  química  no

ordenamento  jurídica  brasileiro  foram protocolados  por  Deputados  Federais  e  Senadores.

Dentre eles um chama atenção por uma peculiaridade, o PL 5398/2018 proposto pelo então

Deputado Federal Jair Messias Bolsonaro, visto que não impõe o tratamento como pena, mas

sim como condição necessária para livramento condicional e progressão de regime para os

criminosos  condenados  por  crimes  previstos  nos  artigos  213  e  217-A  do  Código  Penal

brasileiro.

Observada essa inovação das propostas, abre-se uma possibilidade para que a inclusão

desse  tratamento  possa ser  vista  com bons olhos pelos  legisladores  brasileiros,  visto que,

sendo considerada a vontade e autorização do agente, pode haver um entendimento de que

não feriria a dignidade da pessoa humana muito menos a vedação de penas cruéis, pois nesse

caso não se enquadraria como pena.

3.2 EFICÁCIA DO PROCEDIMENTO

A pena é a mais importante das consequências jurídicas do delito, pois consiste na

privação ou restrição de bens jurídicos, com lastro na lei, imposta pelos órgãos jurisdicionais

competentes  ao  agente  praticante  de  uma  infração  penal  (PRADO,  CARVALHO  e

CARVALHO, 2014).

Beccaria (2010), em sua obra “Dos delitos e das penas” já enfatizava: Toda pena, que

não  derive  de  absoluta  necessidade,  diz  o  grande  Montesquieu,  é  tirânica.  Ou  seja,  a

abordagem desse  estudo  não  está  em entrar  no  mérito  do  caráter  da  pena,  mas  sim em

enfatizar a sua real necessidade. 
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No entanto, antes de verificar a necessidade de imposição de uma nova medida penal

no ordenamento jurídico brasileiro,  como é o caso da castração química, faz-se necessário

realizar um prognóstico acerca da eficácia da adoção desse procedimento.

De acordo com Crestani e Carvalho (2011), atualmente os sistemas jurídico-penais,

principalmente o brasileiro, recorrem em sua maioria às penas privativas de liberdade como

punição, no entanto deve ser observado se esse é o meio correto para punir o pedófilo, visto

que o mesmo é portador de um distúrbio sexual. Além disso, já é de amplo conhecimento que

a aplicação de penas mais altas não inibem em nada o cometimento de crimes, ou seja, se não

há resultados satisfatórios  em criminosos considerados sãos,  tampouco se enxergam esses

resultados em enfermos.

Portanto, entende-se que os sujeitos portadores de transtornos pedofílicos devem ter

um tratamento diferenciado em relação à punição que venham a receber pelo cometimento de

crimes.  Daí que, apesar  de não conseguirem controlar seus desejos,  os quais vão contra o

comportamento comum da sociedade, possuem plena capacidade de entender a ilicitude do

fato, logo possuem a capacidade para consentir ou não acerca da adoção de um procedimento

como o da castração química.

Conforme  entendimento  de  Stetner  e  Rodrigues  (2011),  antes  de  indagar  sobre  a

adoção do método de castração química, há a necessidade de uma reflexão acerca do processo

de monitoramento da evolução do individuo pedofílico e sua inserção social. Sendo assim,

essas modificações que ocorrem no comportamento do indivíduo demonstram que se está

diante de uma doença, por isso deveria ser motivo para outra abordagem diferenciada.

Trindade e Breier (2011), discorrem acerca de uma pesquisa realizada por psicólogos e

psiquiatras  norte-americanos,  a  qual  compara  o  tratamento  psicossocial  com  a  castração

química em casos de parafilias. Os resultados mostram uma melhora de 50% na abordagem

psicossocial e de 90% na castração química, no entanto esta última teve uma taxa de recaída

considerada alta sendo que a primeira obteve recaída nos níveis entre baixo e moderado.

Com base nesses dados é possível verificar que o procedimento da castração química

mostra-se muito eficaz quando analisado seu resultado a curto prazo, no entanto acaba sendo

preocupante a alta taxa de recaída, visto que pode aumentar significativamente a reincidência

em crimes e comprometer o resultado que se espera do tratamento. 

Psicólogos afirmam que o uso de hormônios redutores de libido é ineficaz para o que

se  busca  com  o  tratamento,  visto  que  o  comportamento  sexual  não  será  alterado

definitivamente. Portanto, mostra-se unânime, entre os especialistas em distúrbios sexuais, a

opinião de que a castração química não é uma cura, mas apenas uma medida para controle a
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curto prazo. Assim, considerando-se que o medicamento não pode ser aplicado perpetuamente

aos  condenados,  há  de  se  observar  que,  encerrado  o  uso  do  mesmo,  os  sujeitos  que

mantiverem sua mentalidade agressiva certamente retornarão à sua obsessão, reincidindo em

crimes sexuais. (SULZBACHER, 2011).

Diante das pesquisas e pareceres de profissionais gabaritados, bem como por meio de

exemplos  constatados  em  países  que  adotam  o  tema  do  presente  estudo  em  seus

procedimentos  penais,  é  possível  observar  uma  baixa  eficácia  dessa  medida  quando

verificados os resultados a longo prazo. 

Portanto entende-se que a adoção desse procedimento seria uma medida meramente

paliativa no combate aos crimes sexuais decorrentes da pedofilia, sendo insuficiente para a

atual  necessidade do país o qual  clama urgentemente por algo que possa,  se não resolver

definitivamente o problema, ao menos diminuí-lo consideravelmente.
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CONCLUSÃO

O presente  estudo  teve  como objetivo  a  verificação  da  necessidade  e  eficácia  da

castração química como medida para pedófilos condenados por crimes sexuais. 

Para  a  realização  dessa  pesquisa,  inicialmente  foi  necessária  a  compreensão  do

significado do termo “pedofilia” e do sujeito por trás dos crimes oriundos dessa parafilia. O

pedófilo é o indivíduo portador de um distúrbio de cunho sexual,  ou seja,  não possui um

devido  controle  de  seus  impulsos  e  desejos,  apesar  de  possuir  plena  capacidade  de

compreender a ilicitude dos fatos por ele cometidos.

Em seguida  passou-se  ao  estudo  da  castração  química,  procedimento  pelo  qual  o

indivíduo é submetido a aplicação de hormônios femininos que diminuem significativamente

o nível de testosterona inibindo a libido. Como trata-se de uma medida até então considerada

inconstitucional, entendeu-se necessário um aprofundamento acerca do princípio da dignidade

da pessoa humana e da vedação de penais cruéis no ordenamento jurídico pátrio, presentes na

Constituição Federal de 1988.

No tocante a dignidade da pessoa humana, abordou-se principalmente a questão dos

projetos  que  prezam  pela  voluntariedade  do  indivíduo  para  submeter-se  ao  tratamento,

afastando, portanto, as teses de ofensa ao princípio. Além disso, destacou-se a importância de

levar em consideração a dignidade do ofendido, ou seja, da vítima desses crimes.

Já na questão da vedação de penais cruéis, entendeu-se que, além de não se considerar

uma medida desproporcional ao delito cometido, a mesma seria imposta como pena, mas sim

como condição para a concessão de benefícios como a progressão de regime de cumprimento

de pena.

Por  fim,  chegou-se  à  análise  acerca  da  necessidade  de  implantação  e  eficácia  da

castração química. Diante do cenário atual do país, onde praticamente não se vê perspectiva

de diminuição dos crimes sexuais em geral, bem como as punições permitidas até então não

surtem efeito,  entende-se  que  há  a  necessidade  de  adoção  de  novas  medidas  penais.  No

entanto,  analisando as pesquisas e testes realizados em países onde a castração química é

adotada, observou-se, a longo prazo, pouca eficácia nos tratamentos realizados em pedófilos.

Diante do exposto, chegou-se à conclusão que há sim a necessidade de adoção de

novas medidas no ordenamento jurídico brasileiro para tentar diminuir a ocorrência de crimes

sexuais,  em especial  os  relacionados  à  pedofilia.  No entanto,  entende-se que  a  castração

química  para pedófilos não seria  o melhor tratamento,  visto que os  sujeitos ativos desses

crimes agem dessa forma por possuir um distúrbio de cunho sexual.
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Todavia,  há  que  se  levar  em consideração  que os  estudos  realizados  acerca  desse

procedimento  não  foram em vão,  basta  modernizá-lo.  Conforme observado nesse  estudo,

alguns países adotam um banco de dados com o registro dos pedófilos autores de crimes, o

que facilita o trabalho no tocante à prevenção. Por fim, é importante destacar que o uso do

tratamento  juntamente  a  um  acompanhamento  psicológico  duradouro,  pode  trazer  bons

resultados futuramente.
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