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PROJETO DE LEI N" AT t9

Instítuí o Progromo "Infôncío sem

Pornogrofio" gue díspõe sobre o respeíto dos

serviços públícos estoduois à dignídode

especÍol de críonços e cdolescentes, pessoos

em desenvolvímento e em condiçõo de especíol

frogilídode psícológÍco e dó outros
provídêncios.

A ASSEA,TBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ÁAIIAZONAS

DECRETA:

Art. 1o. Fico instítuído o Progromq "fnfônciq sem Pornogrofio" gue díspõe

sobre o raspeito dos serviços públicos estoduois à dignidode especiql de

crionços e odolescantes, pessoos em desenvolvimento e em condiçõo de

especiol frogilídode psicológico.

Árt. 2o . fncumbe à fqmíliq crior e educor seus f ilhos, crionços ou

qdolescentes, em consonônciq com o ortigo 229 da Constituição Federal e

ortigo 1.634 do Código Civil.

S 1o. Os pois ou responsóveis tâm o direito o gue seus filhos menores

recebom o educoçõo morol e religioso gue estejo de qcordo com sucls

convicções, consoonte dispõe o ortigo 12,4 dq Convençõo Americqnq de

Direitos Humonos.

S 2o. Órgãos e/ou servidores públicos estoduois podem cooperor no

formoçõo morql de críonços e qdolescentes, desde que, previamenïe,
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opresentem òs fomílios o mqteríol pedagógico, cortilho ou folder que

prelendem opresentor ou ministror em oulq ou otividode.

Art. 3o. Os serviços públicos e os eventos potrocinodos pelo poder públíco

estoduql, devem respeitor os leis federois gue proíbem o divulgoçõo ou

qcesso de crionços e odolescentes o imcgens, músicos ou textos
pornogróficos ou obscenos, qssim como gorontir proteção fsce a conteúdos

impróprios oo seu desenvolvimento psícológico.

S 1o. O dísposto neste ortigo se oplico o guolguer mqteriol impresso,

sonoro, oudiovisuol ou imogem, oindq gue didótico, porodidótico ou cortilho,
mínistrodo, entregue ou colocodo qo ocesso de críonços e odolescenles,bem

como o folders, outdoors ou quolquer outrq formo de divulgoção em locol

público ou evento quïorizodo ou potrocinodo pelo poder público estoduol,

inclusive mídios ou redes socíois.

S 2". Considero-se pornogrófico ou obsceno: óudio, vídeo, imogem, desenho

ou texto, escríto ou lído, cujo conteúdo desc?evs ou contenho polovrões,

ímogem erófico ou de órgõos genitoís, de reloçõo sexuol ou de oto libidinoso.

S 3o. A opresentoçõo cien'fífico-biológíco de informoções sobre o set

humono e seu sistemq reprodutivo é, permitido, respeitodo o ídode

opropríodo.

Art. 4o. Áo contrqtor serviços ou odguirir produtos de guolquer natureza,

bem como potrocinor eventos ou espetóculos públicos ou progromos de

ródío, televisõo ou redes sociois, q qdministroçõo diretq ou indiretq do

estodo, foró constor clóusulo obrigotória de respeifo oo disposto no ortigo
30, destq lei pelo contrqtqdo, potrocinqdo ou beneficiodo.

Porógrofo úníco. O disposfo nes'fe ortigo se oplico o controtoções de

propogondo ou publícídode, ossim como oos otos de concessõo de benefícios

fiscois ou creditícios.
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Árt. 5o. os serviços públicos estqduois obedecerão às normos

eslqbelecídos pelo Consïituíção e leis federais brqsileirqs e qo disposto

nesto lei, especiolmente os sistemos de soúde, direítos humonos, ossistânciq

sociol e de ensino infontil e fundqmentql.

Art. 60. A violoçõo oo disposto nesto lei, implicoró nq ímposiçõo de multo
previsto em contrqto ou potrocínio , e, no coso ,de servídor público estqduol

fqltoso oplico-se os sonções previstos no lei ou estqtuto do servidor públíco

estoduql, sem prejuízo dqs responsobílidqdes civil e criminol.

Arl. 7". Quolquer pessocl jurídíco ou físico, inclusive pois ou responsóveis,

poderó represen'for ò Administroçõo Público Estqduol e qo Ministário
Públíco, guondo houver violoção oo disposto nesto lei.

Art. 8o. Esto lei entraró emvigor no doto do suo publícoçõo.

JUSTÏFICATTV A

A Constituiçõo Federal, o Convenção Ámericono de

Direitos Humqnos e díversqs leis federsis, eslsbelecem um sistemq sólido

de proteçõo o criqnços e odolescentes contro víoloções à suo dignidode

humono, especíolmente nos âmbitos de suq integridod e físico, sexuql e

psicológico.

A Constituiçõo F ederal estabelece:

Art. 226 "capuf'1 A fomíliq, bose do socíedqde, tem

especiol proteçõo do Estodo.
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ArI.229 "captJt", Os pois tâm o dever de qssísfir, crior

e educar os filhos menores, e os fílhos mqiores tâm o dever de ojudor e

omporor os pois no velhice, cqrânciq ou enfermidode.

Art. 2?1. A produçõo e a progromoçõo dos emissorqs de

ródio e televisõo atenderão oos seguintes príncípios:

IV - respeito qos volores éticos e socíois do pessoo e do

fqmíliq.

A Convençõo Americqno de Direitos Humonos, tqmbém

conhecidq como Pocïo de Son Jose do Costq Ricq, eslobelece:

Art, L2.Liberdode de consciâncio e de religião.

Os pois (...) tâm direito o gue seus filhos recebom o

educoçõo religioso e morql que esleja de ocordo com suos próprios

convicções.

O Código Civil díspõe:

Arf .1.634. Compete o ombos os pois, quolguer que sejo

o suo situoçõo conjugol, o pleno exercício do poder fomílior, gue consiste

em, guonto oos filhos:

f - dirigir-lhes o crioção e q educqçõo; (.. I

V - representó-los, qÌé qos dezesseis qnos, nos otos dq

vido civil, (...).

Art.932 São tombém responsóveis pelo reporoçõo civil:
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f - os pois, pelos fílhos menores que esliverem sob suo

outorídode e em suo componhio;

O EstotuÌo dq Crionço e do Adolescente determino:

Ar'1. 78. As revistos e publicoções contendo moteríql

impróprio ou inodequodo o cnionços e qdolescentes deverão set

comercíolizodos em embolagem locrodo, com o odvertênciq de seu confeúdo.

Porógrofo úníco. As edítorqs cuidorão porq gue qs copqs

que contenhom mensogens pornogróficos ou obscenos sejom protegidos com

embologem opocq.

Ar'f .79. As revistos a publicoções desïinodos oo públíco

infonto-juvenil (...), deverão respeiïor os vqlores éticos e sociqis do pessoo e

dq fqmíliq.

Q Código Penql insculpe:

Arl. ?18-4. Protícor, no p?esenço de alguém menor de

t4 (catorze) onos, ou induzi-lo o presencior, conjunçõo cqrnql ou outro qto

libidinoso, o fim de sotisfozer lascívio próprio ou de outrem: Pena, reclusão,

de 2 (dois) o 4 (guotro) onos.

Todqs estqs normos formom um sístemo coeso que

garanf e os direítos do crionço, do odolescente e da fomílio, e tê,m oplicoçõo

em todo o territórío nocionol, ínclusive em escolos estqduqis e municipois.

Ao onolisor os documentos dos Mínistérios do Educoçõo

MEC ou do Soúde, no formuloçõo e execução de políticos públícos dirigidos o
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crionços e qdolescenles, ossim como os documentos de Secretorios de

Educoçõo ou soúde do estodo, percebe-se a guqse qbsoluto ousânciq de

mençõo òs normos jurídicos gue estobelecem os díreiïos do fqmílíq em

reloçõo qos filhos menotes.

O conceito legal de incopocidode civil dos crionços é

desconhecido em creches e escolos.

A fomílio tem o direito, constitucionql, de críor e

educqr os f ilhos, e o ordem jurídico lhe incumbe o direito específico de

esïabelecer o suo formoçõo e educoçõo morol e religiosq, conforme dispõe o

Convençõo Amerícono de Direitos Humonos, em seu ort. 12,4, sendo gue o

mesmo tem cqróter de lei, hojo visto, gue o Supremo Tríbunol Federol

conf ere o este diplomo ínternqcionol cqróter normoÌivo suprolegol no Brosil.

(RE 4óó343)

Destq feiio, oté, os 16 onos de idode, os pois

representom legalmenle os filhos, pois, de ocordo com o lei civil, sõo

obsolutomente incopazes. (ort. 1.630 e t.634, V, ombos do Código Civil).

A negligê,nciq do fomílío no sustento moteriql ou escolqr

dos f ilhos é tão relevsnte gue suo prótico é punido pelo Código Penol nos

ortigos 244 e 246. A responsobilidode do fomíliq é, de tol monto gue o

Código Civil, tombém, eslabelece em seu ort.932, inciso l, gue os pois sõo

responsóveís civis pelo indenizoçõo de todos os otos donosos proticodos

pelos f ilhos menores.
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Há oté mesmo umo normo punitivo de conteúdo qberto

gue submete os pois o multos de sïé 20 sqlórios de referência, coso

"descumprqm doloso ou culposo os deveres inerenles oo poder porentol."

(Estctuto do Crionço e do Adolescenïe, ort.249).

Assim, se o fomílio possui tomonho responsobilidode

legal foce oos filhos menores, nodo mois nsïurql e necessório do que

conferir oos pois o direito de decídir guonïo à suo educoçõo morol (e

religioso), como visto. Nõo fqrío sentido conferir o terceiros - escolo,

órgõos do sqúde, ef c. - s prer,rogotivo de apresentor volores morois em

desocordo ou sem o conhecimento do fomíliq, quondo sõo os pois gue têm o

ônus de orcor com os consequâncios do comportomento dos filhos. É o

fomíliq gue sempre pcrga q contol

Em sumo, o lei estabelece umo série de

responsobilidodes poro os pois, em reloçõo oos filhos,olém do ônus noturol -

psicológico, emocionol e sociql - de proteger os filhos menores, diqnte dos

diversqs situoções de risco. Oro,se o lei impõe à fomílio o ônus de sustento

e responsobilidode pelos otos dos filhos menores, á nqturol que ela - a

fomílio - tenho o primozio em suo formoçõo morql.

A escolo e os professores podem e devem ouxíliqr, o

fomílio, no formoçõo morql dos olunos, mos desde que, previamente,

obtenhom q onuâncío dos pois ou responsóveis.

Tnf elizmente, por desconhecímento, ma-f é ou

despreporo, nõo qpenos professores, mos diversos serviços e servídores
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públicos, gue otendem crionços e odolescentes, desrespeitom os direitos

fundomentois infonto-juvenis e o direito do fomílio no formoçõo morol dos

filhos, e expõem crionços e odolescentes q conteúdos pornogróficos,

obscenos ou imprópríos, bem como qs induzem ò erotizoçõo precoce.

A lei nõo permíte o professores ou agentes de ssúde

ministror ou opresentor temos do saxuqlidode oduho o críonços e

odolescentes - obordondo conceítos impróprios ou complexos como

mosturboçõo, poligomio, sexo onql, bissexuqlidode, prostituiçõo, entre

outros - sem o conhecimento do fomílio, ou oté mesmo contro os orientoções

dos responsóveís.

O ,cuidodo é muíto pertinente, inclusive, em rozõo do

Brqsil ser um dos princípoís destinos mundiqis de turismo sexuql, ínclusive

de pedófilos, sendo certo gue q opresentoçõo premoturo ou ínodeguodo de

temos sexuois, o pessoos em desenvolvimento, pode coloboror poro o suo

erotizoçõo p?ecoce.

Os gue proticom estos ilegolidodes, utilizom o pretexto

de educoçõo sexuql ou de combqte ò discrímínoçõo ou oo bullying, poro, no

verdade, opresentor temqs sexuois odultos o crionços e monípulor o

entendimento de crionços e odolescentes sobre sexuqlidode. Como

f undomento jurídico, recorrem o princípios gerois de combote ò

discriminqçõo (ort. 3o do Constituiçõo) ou do formoçõo do cidodonio ou

liberdode pedogógico (ort. 205 do Constituiçõo), todovio, esquecendo-se que

TODAS qs normos jurídicos devem ser interpretodos e oplicodos em
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conjunto e de formo hormônico. Em outros polovros, o escolo e os

pnofessores 'lê,m competêncios consïitucionois e legais sim, mos o fomílio

tombém, e o protogonísmo constítucionql em reloçõo qos f ilhos menores é, da

fomílío, consoonte ort. 226 e 229 , jó onolisodos.

Ademois, o fqmíliq se esf orçq poro orienÍor e crior seus

filhos, menores, conforme seus vqlores morais, e não está sobendo gue

cortílhos do soúde, moteriois didóticos e olguns professores estõo

inf luenciondo seus filhos em sentido contrórío.

Especiol otençõo merecem os livros didóticos e

porodidóticos, qssim como cortilhos opresentodqs o crionços e qdolescentes

em escolqs ou órgõos de soúde, contendo textos ou imogens eróticqs ou

inopropríodos qo entendímento infonto-juvenil, e guqse sempre sem o

conhecímento dqs fqmíliqs.

A relevâncio e ínfluâncio de imogens nqs qtitudes de

crionços e odolescentes são constotodos por estudos do Orgonizoção

Mundiol dq Sqúde oMs. Em recente estudo Free smoke Movies: from

evidence to oction"- o OMS constoto o enorme influâncio de imogens

impróprios em crionços e qdolescenres, o ponto de induzi-los, de formo

qbusivq, qo consumo de cigorros, tõo somenïe oo visuolizor imogens de

pessoos fumqndo em filmes. Por esto razão, inclusive, recomendq gue filmes

com este conteúdo sejom restrítos q moiores de 18 qnos.

Se o imogem de fumontes, efr fílmes, inf luencio o

comportomento de crionços e qdolescentes em iniciqr o consumo de
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cigorros, certamente influêncio semelhan'le e de mesmq perversidqde terõo

qs imqgens erótícos, pornogrdficos ou obscenos, qf ínol, em qmbos os cosos, o

couso é o fragilídode psicológico de crionços e odolescentes, ou sejo, suo

condiçõo de pessoos em desenvolvimento gue os tornq, excepcionolmente,

vulneróveis o inf luâncios exlernos, especiolmenle do mídio.

Especiol proteçõo metecem os crionços, pois lhes

foltom o discernimenfo, o moturidade e a experiàncío poro conduzin suo

próprio vontode, sendo necessório protegê,-los de mensagens imprópriqs qo

seu entendimento, umo vez que oindo estõo em formoçõo, os critérios que

regulorõo suos vontqdes, desejos, in'feresstes, morol e coróïer.

O Conselho Federal de Psicologio reconhece que cl

outonomio intelectual e morol são construídqs poulotinom enïe. É preciso

espeta?, em médio, o idqde dss t2 onos, poro gue o indivíduo possuq um

repertório, cognitivo, copaz de liberó-lo, tonto do ponto de visto cognitivo

guonto morol, dq forle referèncio o fontes exferiores de presÌígio e

qutoridqde.

fmportonte considenor recente decisõo do Superior

Tribunql de Justíçq, no Recurso Especíol t.543.267-SC gue considerou como

pornográficos, poro fins de tipificoçõo no crime previsto no qrt. 241-9 do

ECA, fotos, com enfogue nos órgõos genitois de qdolescente, oindo que

cobertos por peçqs de roupo, e de poses, nitidomente sensuqis, em que e?a

explorodo q sucr sexuolidode com conotoçõo obsceno e pornog?óf ico..
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A erotizoçõo precoce de crionços e qdolescentes é

responsóvel, direto, pelo qumento dq violoçõo do dignidode sexuol de

mulheres e,Iambém, dos cqsos de estupro de vulneróvel.

A erotização ilegol e obusívo de crionços e

odolescentes, inclusive em solos de qulo, é responsável, direto, pelo qumento

dos crimes sexuois contrq mulheres. Um axamplo cotidiano desto violoção

de direitos infonto-juvenis, é o ministroçõo de ou,los o crionços sobre otos

preporotórios ò reloçõo sexuql, como colocqr preservotivos.

É ,mo violoçõo à dignídode do crianço preporó-lo ou

estimuló-lo o umq otividode (reloção sexuol) gue q lei proíbe proticor.

O,C,ódigo Penol est abelece.

Estupro de vulneróvel.

Art.217-A. Ter conjunção cornol ou proticor outro oto

libidinoso com menor de L4 (catorze) onos:

Peno - reclusõo, de I (oíto) o 15 (guínze) onos.

Ao punir, severamente, quem proticor qto sexuql com

menor de L4 qnos de idode, menino ou menino, a lei estó proclomondo que

somenïe, o pontir destq idode, qdolescentes odguirem copocidqde legol poro

consentír no prótico sexuol. fmportonte solíentqr gue o crime se configuro

oté mesmo quondo o vítimo consente expressqmente ns prótico sexuol.
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É preciso esclarecer que, se um qdolescente de 16 onos

protícor reloçõo sexuol com crionço de 11 onos, responderó por oto

infrocionol onólogo o estupro.

Pelos mesmos fundqmentos, nõo se deve ensinqr

crionços o:

- conduzir veículos, pois só estõo qutorizqdos por lei o

fazê,-lo qos 18 onos.

- mqnuseor qrmos defogo, idem.

- ingerir bebído olcoólico, idem.

É importonte, oindo ,qt)e os órgõos ou agentes públicos

colqborem com os fomílios, no formoçõo morol e sexuql de crionços e

odolescentes, por'ém, ontes de f szê,-lo, devem obter o onuâncio expressa de

cqdo fomílio e opresentor o conteúdo eformq de ministroçõo do temo gue

pretendem lecionor oos qlunos menores.

Redes sociois e mídíqs, especiolmenle outdoors e

progromos potrocinodos em ródio e televisõo, receberam obordogem

específica, qfinol, possuem imenso olconce sociol. Nõo é odmissível que o

poder público estqduql outorize o instoloçõo de outdoors ou potrocíne

progrqmqs gue violem os direitos dq infâncio, especiqlmente com conteúdo

pornogróf ico ou obsceno. O mesmo se oplico òs contrqtoções de servíços ou

oquisições de produtos.
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As penos pecunióríos forqm estipulodos segundo um

juízo ponderodo de proporcionolidqde diqnte de codo situoçõo, uÌilizondo o

critério do Lei n " 8.429/92 (Lei do rmprobídode Ádministrotivo), gue qo

estobelecer multo, faz referâncio oo volor do remuneroçõo do servidor

fqltoso. No coso de controtos ou potrocínios estqduqis, o percentuol de 15%

(quinze por cento) objetivo desestimulor o torpeza de guem desejo quferir

lucro com q desrespeito à frogilidode psicoló9ico e dígnidode humqno

especíol dqs crionços. No coso de servidores públicos municipois, o fixoçõo

de multo no pe?centuql de 57. (cinco por cento) de suo remuneroçõo oo

tempo do infroçõo objetivc conferir seriedode oo exercício dq funçõo

públíco, em tespeito às leis que proïegem o ínfôncio e a famílio contrq

violoções de direifos.

Esto lei estoduol voi gorontir o eficácio e o respeito oos

direitos do infôncio e odolescâncio, conscientízqndo os fomíliqs, o sociedode

civil e os servidores públicos municipois, acerce dq Constituiçõo e dos leis

federais vigentes no poís. Esto q rozão pelo guol se repeïe trechos do

Constituiçõo e dqs Leis Federois vigentes no texto dq lei estoduql.

As leís e o Constituiçõo devem ser respeitqdos em todo

o Brosil, ínclusive em escolos e solqs de oulo.

PLENARIO RUY DE ARÁÚJO D MBLEIA LEâTSLATTVA DO

FEVEREIRO DE 2019.ESÏADO DO AMAZONAS, EM MA

Deputodo Dro. Pinheíro Reís - PP

2o Vjce Presidente

Av. Mario Ypiranga Monteiro (antiga Recife) - no 39500
Ed. José de Jesus Lins de Albuquerque,

Parque Dez - Manaus - Amazonas
CEP:69050.030


