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Título: «Altera o Código Penal, agravando as penas 

aplicáveis aos crimes de violação e abuso sexual de 

crianças e introduzindo a possibilidade de aplicação 

de sanção acessória de castração química, em caso 

de reincidência»

A iniciativa pode envolver, no ano económico em 

curso, aumento das despesas ou diminuição das 

receitas previstas no Orçamento do Estado (n.º 2 

do artigo 167.º da CRP e n.º 2 do artigo 120.º do 

RAR)?

Não.

A iniciativa respeita o limite de não renovação na 

mesma sessão legislativa (n.º 4 do artigo 167.º da 

CRP e n.º 3 do artigo 120.º do RAR)?

Sim

O proponente junta ficha de avaliação prévia de 

impacto de género (deliberação da CL e Lei n.º 

4/2018, de 9 de fevereiro)?

Sim

Justifica-se a audição dos órgãos de governo 

próprio das regiões autónomas (artigo 142.º do 

RAR, para efeitos do n.º 2 do artigo 229.º da CRP)?

Não parece justificar-se

A iniciativa foi agendada pela CL ou tem pedido de 

arrastamento?
Não

Comissão competente em razão da matéria e 

eventuais conexões:

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, 
Liberdades e Garantias (1.ª)

ADITAMENTO À NOTA DE ADMISSIBILIDADE

[Para efeitos de despacho do Senhor Presidente da Assembleia da República, nos 

termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 16.º do Regimento]
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Observações: 

Através do Despacho n.º 44/XV, de 14 de setembro, o Presidente da Assembleia da República determinou a 
devolução da presente iniciativa aos seus autores para aperfeiçoamento, com vista à sua conformação com a 
Constituição, por ser seu entendimento que a aplicação coerciva da pena acessória de castração química
«representa uma violação clara e manifesta da Constituição, falhando os requisitos de admissibilidade (…)».

Em resposta ao referido Despacho, os autores procederam à substituição do texto da iniciativa, que, no que 
respeita à questão controversa, isto é, a aplicação da pena acessória de castração química, se consubstanciou 
nas seguintes alterações introduzidas: 

- Fazer depender a aplicação da pena acessória do consentimento do arguido, através do aditamento de 
uma alínea c) ao n.º 1 do artigo 69.º-D do Código Penal, com o seguinte teor: «Haja acordo entre o Tribunal, o 
Ministério Público e Arguido». Acrescenta-se ainda que se a existência de acordo é condição indispensável para 
a aplicação da pena acessória em qualquer caso, ou seja, nos casos em que o agente seja reincidente [alínea a)] 
ou tenha praticado o facto em circunstâncias de especial censurabilidade ou perversidade [alínea b)], essa 
indicação deve constar do proémio da norma (e não numa das suas alíneas), pois apenas dessa forma ficará 
inequívoca a redação;

- Afastar a possibilidade de aplicação dessa pena acessória quando esteja clinicamente comprovado que 
tal possa trazer perigo para a vida do arguido, através do aditamento de um novo n.º 4 ao artigo 69.º-D do CP, 
com o seguinte teor: «A pena acessória de castração química não é aplicada em caso de existência de perigo 
para a vida do arguido, clinicamente comprovado.»

A norma que prevê a possibilidade de aplicação da pena acessória de castração química continua a suscitar 
dúvidas jurídicas sobre a sua constitucionalidade, em face dos artigos 1.º, 25.º e n.º 2 do artigo 18.º da 
Constituição, nomeadamente no que se refere à sua compatibilização com o direito à integridade pessoal e o 
princípio da dignidade da pessoa humana. Aliás, «O reconhecimento e a tutela da integridade pessoal surgem 
indissociavelmente ligados ao reconhecimento constitucional absoluto da dignidade da pessoa humana (…). 
Acrescenta-se, todavia, que «O direito à integridade pessoal não é (…) imune a quaisquer limitações, podendo, 
pelo menos, ser objeto de autolimitações. Todavia, a intensidade da tutela constitucional da integridade pessoal 
está bem evidenciada na interdição absoluta das formas mais intensas da sua violação (n.º 2 do artigo 25.º).1

Parece-nos que o problema se centra em ponderar se será constitucionalmente admissível o titular do direito 
fundamental em causa aceitar a sua limitação através do consentimento, atendendo ainda à compatibilização da 
pena acessória em causa – castração química – com a dignidade da pessoa humana.

A este propósito há que ter em consideração o Código Penal, que no artigo 149.º, prevê que «Para efeitos de 
consentimento a integridade física considera-se livremente disponível.». O legislador penal admite, assim, a 
disponibilidade voluntária por parte do titular do direito, «No sentido de que o consentimento exclui a ilicitude, 
salvo se tratar de ofensa contrária aos bons costumes». (Cfr. artigo 38.º do CP). O conceito de bons costumes, 
funciona «como travão, face à disponibilidade»2, apesar de estar longe de ser líquido, considerando alguns 
autores que o carácter grave e irreversível da lesão será um fator a atender para o preenchimento do conceito.
Sobre este aspeto, os autores da presente iniciativa referem na Exposição de Motivos que os efeitos da castração 
química «são temporários e reversíveis».

Competindo aos serviços da AR fornecer a informação necessária para apoiar a tomada de decisões, assinalamos 
que, apesar de este projeto de lei conter uma norma que nos suscita dúvidas jurídicas sobre a sua plena 
compatibilização com o princípio da dignidade humana, a sua não conformação com a Constituição não resulta 
inquestionável.

Conclusão: Ressalvando-se a reserva assinalada, a iniciativa parece cumprir os requisitos formais de 
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Data: 19 de setembro de 2022

A assessora parlamentar,

Sónia Milhano

(ext. 11822)

admissibilidade previstos na Constituição e no Regimento da Assembleia da República.


