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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS
cABTNETE Do DEpurAoo Álvnno cAMpELo

PROJETO DE LEI N"165, DE 201e.

9ín
das

Autoria: Deputado Álvaro Campelo

Dispõe sobre a proibição de
contratação com o Poder Público de
Pessoas Físicas e Jurídicas
condenadas em segunda instância, por
crimes de violência e abuso contra as
crianças, jovens e adolescentes.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

Art. 1o Por meio desta lei ficam proibidos de contratar com o Poder Público
Estadual, as Pessoas Físicas e Jurídicas, que tenham sido condenadas por
crimes contra crianças, adolescentes e jovens.

l- No caso de pessoas físicas, esta lei se estende a cargos vinculados à

Administração Direta, Autárquica e Fundacional, do Poder Executivo e do
Poder Legislativo Estadual.

ll- Para as Pessoas Jurídicas, ficam vetados, ainda:

a) Qualquer tipo de incentivo fiscal;
b) DoaçÕes;

c) Empréstimos junto às Agências de Fomento estatais, inclusive para os
seus sócios.
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lll- Este impedimento se iniciará na data da publicação da condenação em
segunda instância, e se estenderá até o cumprimento integral da pena, ou com
o trânsito em julgado de decisão absolvitória.

lV- São crimes que ensejam a aplicação desta lei os de natureza violenta, de
sangue, abuso sexual, exploração de trabalho infantil, maus-tratos e afins.

Parágrafo único- A proibição descrita no caput deste artigo engloba os cargos
de natureza temporária, comissionada ou função de confiança.

/.rt. 20 Antes da nomeação para os cargos mencionados no parágrafo único do
artigo anterior, a pessoa interessada, obrigatoriamente, deverá apresentar
declaração de antedentes criminais que ateste a sua idoneidade quanto aos
crimes descritos no inciso lll, do artigo 1o desta lei.

Art. 3o A vedação imposta nesta lei não se aplica aos crimes culposos e

àqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem aos crimes de
ação penal privada.

Art. 40 Todos os atos efetuados em desobediência às vedações previstas nesta
lei serão considerados nulos a partir da sua vigência.

Art. 5o O funcionário que prestar declaração falsa ou desatualizada acerca da
sua condição, responderá criminalmente conforme impresso no Codigo Penal
Brasileiro.

Parágrafo único- Caberá ao Ministério Público Estadual o recebimento de
denúncias e a instauração de inquerito civil, para apuração dos expedientes
mencionados no caput deste artigo, caso julgue necessário,

Art. 70 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS,
em Manaus,27 de março de 2019.

A
Deputado do Estado do Amazonas - PP
Assembíeia Legislativa do Estado do Amazonas
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JUSTIFICATIVA

Pesquisa recente classificou o Brasil como sendo o campeão de casos de
violência praticada contra crianças e adolescentes na América Latinal.

Neste estudo foram considerados como crimes o abuso físico e psicologico,
trabalho infantil, casamento precoce, a ameaça online e a violência sexual.

Como resultado, chegou-se à inaceitável conclusão de que, no Brasil, 13% dos
entrevistados enxergam que existe alto risco dessas práticas contra a criança
no país. Esse patamar significa que estamos atrás, inclusive, de países como o
México (11%), o Peru e a Bolívia (10%), que possuem grave historico de
violência.

Para que se tenha ideia da lamentável classificação em que nos encontramos,
em países como Honduras e Costa Rica, esse percentual de violência
ultrapassa os 2o/0.

Pior, alimenta o nosso "recorde" o fato de que três em cada dez pessoas
conhecem pessoalmente uma criança que sofreu violência, conforme a
pesquisa apontou.

Alem disso, 70% dos entrevistados disseram sentir que a violência na infância
tem aumentado nos últimos cinco anos e 83% concordam que essa violência
pode ter impacto na vida adulta.

Nesse compasso, o diretor nacional da Visão Mundial, João Helder Diniz,
acredita que o contexto de desigualdade nos países estudados alimenta a

violência que, por sua vez, exacerba a desigualdade.

"Em termos de homicídios, a América Latina responde por 25% no mundo e

nós não estamos em guerra, pelo menos não declarada. Como um continente
que vive uma certa estabilidade política responde por um quarto dos homicídios
no mundo?", questionou o diretor.

Por incrível que pareça, os espaços Públicos são os locais onde se oferece
mais riscos às crianças, jovens e adolescentes.

1 Fonte Organização Social Visão Mundial
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Com esses dados, indiscutível a necessidade de que essa iniciativa punitiva e
pedagogica seja começada exatamente pelos Poderes Estatais, de modo a

fazer com que seus funcionários sejam possuidores da idoneidade necessária
para a ocupação dessas funçÕes de serviço público.

Com efeito, para justificar esta proposta de lei, momento em que suplicamos
pela sua aprovação por parte dos valorosos pares, o exemplo deve ser iniciado
exatamente pelos órgãos que têm a obrigação de cumprir os termos impressos
na legislação pátria, fazendo com que pessoas condenadas não possam
prestar serviços, muitas vezes, em ambientes, secretarias, gabinetes e

departamentos, que exatamente devem primar pela proteção ou combate aos
crimes para o(s) qual(ais) o agente está condenado.

Deputado do Estado do Amazonas - PP
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
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