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Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para
permitir a infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de investigar os crimes
previstos nos arts. 216-B (registro não autorizado da intimidade sexual) e 218-C
(divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou
de pornografia) do Código Penal.
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PROJETO DE LEI Nº

no

, DE 2020

Altera a Lei
8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente), para
permitir a infiltração de agentes de polícia na
internet com o fim de investigar os crimes
previstos nos arts. 216-B (registro não autorizado
da intimidade sexual) e 218-C (divulgação de cena
de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de
cena de sexo ou de pornografia) do Código Penal.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º Esta Lei altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente), para permitir a infiltração de agentes
de polícia na internet com o fim de investigar os crimes previstos nos arts.
216-B (registro não autorizado da intimidade sexual) e 218-C (divulgação de
cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de
pornografia) do Código Penal.
Art. 2º A Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente), passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 190-A. A infiltração de agentes de polícia na internet
com o fim de investigar os crimes previstos nos arts. 240, 241, 241A, 241-B, 241-C e 241-D desta Lei e nos arts. 154-A, 216-B, 217A, 218, 218-A, 218-B e 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal) , obedecerá às seguintes regras:
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“Art. 190-C. Não comete crime o policial que oculta a sua
identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e
materialidade dos crimes previstos nos arts. 240, 241, 241-A, 241B, 241-C e 241-D desta Lei e nos arts. 154-A, 216-B, 217-A, 218,
218-A, 218-B e 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 (Código Penal).
............................................” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial.

JUSTIFICAÇÃO
A Lei no 13.441, de 8 maio de 2017, alterou o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) para prever a infiltração de agentes de
polícia na internet com o fim de investigar os crimes de pedofilia (arts. 240,
241, 241-A, 241-B, 241-C e 241-D do ECA), de invasão de dispositivo
informático (art. 154-A do Código Penal - CP), de estupro de vulnerável (art.
217-A do CP), de corrupção de menores (art. 218 do CP), de satisfação de
lascívia mediante presença de criança ou adolescente (art. 218-A do CP) e
de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de
criança ou adolescente ou de vulnerável (art. 218-B do CP).
No ano seguinte, duas novas leis alteraram o CP para criar dois
tipos penais referentes à dignidade sexual de vulneráveis.
A Lei no 13.718, de 24 de setembro de 2018, acrescentou o art.
218-C ao CP, para prever o crime de divulgação de cena de estupro ou de
cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia.
Já a Lei no 13.772, de 19 de dezembro de 2018, adicionou o art.
216-B ao CP, para tipificar o crime de registro não autorizado da intimidade
sexual, que também pode ter criança ou adolescente como vítima.
O objetivo deste projeto de lei é possibilitar a infiltração policial
virtual, cibernética ou eletrônica na investigação desses novos crimes,
atualizando a legislação, combatendo a violência e reduzindo a impunidade.
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Diante do exposto, conto com o apoio das Senhoras Senadoras
e dos Senhores Senadores para a aprovação deste projeto de lei.

Senador MARCOS DO VAL
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Sala das Sessões,
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