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Dispõe sobre ações de conscientização,
prevenção e de combate a todo tipo de jogo,

intimidação sistemática e outros eventos
similares que tragam perigo ao público
infanto-juvenil.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

Art. 1s O Poder Público deverá, no âmbito da Política Estadual voltada à educação,
promover nas redes de ensino do estado do Amazonas, ações de conscientização, prevenção
e de combate a todo tipo de jogo, intimidação sistemática e outros eventos similares que

tragam perigo à vida e integridade física e psicológica do público infanto-juvenil ou que

induza à mutilação corporal e até ao suicídio.

$1o As ações serão promovidas nos termos do art. 1-2, inciso lX e X da Lei Federal n. 9.394, de

20 de dezembro de 1996, alterada pela Lei Federal n. 13.663, de 14 de maio de 2018.

$2o Para os efeitos desta Lei considera-se jogo perigoso, aquele de conteúdo indutor a

automutilação e ao suicídio, assim como, outros riscos; à integridade física e à vida de

crianças adolescentes e jovens.

5ge Considera-se intimidação sistemática - bullying, todo ato de violência física ou
psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por
indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la,
causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes

envolvidas.

Art.2e Caracteriza-se como jogo perigoso, virtual ou não e outros eventos similares, os que

induzem o público infanto-juvenil a automutilação e até o suicídio, e ainda: i
| - os que manipulam adeptos a cumprir missões ilícitas; I

ll - lançam desafios perigosos ao público infanto-juvenil; c)z
lll - incentivam a cometer autoflagelação como punição; :
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lV - jogos com apelos a riscos letais; e

V - desencadeiam comportamentos depressivos;

Art. 3s Caracteriza-se como intimidação sistemática quando há o emprego de violência física
ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação e, ainda:

| - ataques físicos;

ll - insultos pessoais;

lll - comentários sistemáticos e apelidos pejorativos;

lV - ameaças por quaisquer meios;

V - expressões preconceituosas;

Vl - isolamento social e familiar consciente e premeditado;

Vll - pilhérias;

Vll - o uso do meio virtual para depreciar, incitar e propagar a violência de um modo geral e
também autoimposta;

lX - adulterar fotos e dados pessoais com intuito de constranger, caracterizado como
intimidação sistemática na rede mundial de computadores - cyberbullying; e

X - induzir e instigar crianças, adolescentes e jovens, por meio de redes e aplicativos de
mídias sociais, a participar de jogos perigosos em uma relação de poder desigual.

Art. 4e O jogo virtual ou não, a intimidação sistemática e outros eventos similares,que
induzem e instigam os jovens a automutilação e ate ao suicídio ou similar, e ainda, atos com
emprego de violência física ou psicológica, podem ser classificados, conforme as ações
praticadas, como:

| - verbal: insultar, xingar e apelidar pejorativamente;

ll - moral: difamar, caluniar, disseminar rumores;

lll - sexual: assediar, induzir e/ou abusar;

lV - social: ignorar, isolar e excluir;

V- psicológica: perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear
e infernizar;

Vl - físico: socar, chutar, bater;

Vll - material: furtar, roubar, destruir pertences de outrem;

Vlll - virtual: depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimidade, enviar ou adulterar fotos
e dados pessoais que resultem em sofrimento ou com o intuito de criar meios de
constrangimento psicológico e social.
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Art. 5 e Constituem diretrizes de ações preventivas e de combate:

| - prevenir e combater a prática de jogo, brincadeira ou evento que induzem os jovens as
mutilações corporais e até o suicídio ou similar em toda a sociedade;

ll - orientar docentes e equipes pedagógicas para a implementação das ações de discussão,
prevenção, orientação e solução do problema;

lll - implementação e disseminação de campanhas de educação, conscientização e
informação;

lV - instituir práticas de conduta e orientação aos pais, familiares e responsáveis a monitorar
e acompanhar a identificação de praticantes, insufladores e vítimas;

V - assistência psicológica e social às vítimas, insufladores e agressores;

Vl - integrar as escolas públicas e sociedade, como forma de identificação e conscientização
do problema e a forma de preveni-lo, combatê-lo e erradicá-lo;

Vll - promover ações públicas e políticas de cidadania, de capacidade empática e respeito a

terceiros, nos marcos de uma cultura de paz, tolerância mútua e controle social e coletivo.

Art. 6 e O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber.

Art. 7 e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

PLENARIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA

Manaus, 28 de março de 2019.

GISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em

JOÃO LU DA SILVA

Deput ual - PRB
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JUSTIFICATIVA

A proposta tem como principal objetivo, promover ações de conscientização,
prevenção e de combate a todo tipo de jogo (virtual ou não), intimidação sistemática e
outros eventos similares que tragam perigo à vida e lntegridade física e psicológica de
crianças, adolescentes e jovens ou que induza à automutilação e até o suicídio. Visa ainda,
sensibilizar a comunidade, professores, gestores, pais, familiares e responsáveis, para
auxiliar no combate e na identificação de comportamentos estranhos e, sobretudo,
colaborar nos vínculos, fortalecendo o diálogo entre os grupos, levantando maior atenção
aos casos suspeitos e aos que possui tendência à depressão.

É sabido que a fase da adolescência está ligada à busca de identidade pessoal e,
muitas vezes, sentem-se melancólicos e solitários, busca novos referenciais e, buscam
pertencer a um grupo, mas a curiosidade é um fator determinante, é uma época de
experimentação. E em muitos casos os jovens querem desafiar os limites do próprio corpo, o
problema é que, na maior parte dos casos, eles não sabem.

Sendo assim a interação social por meio virtual passa ser muito forte neste
período, cada vez mais, as pessoas têm se utilizado dos recursos tecnológicos e de seus
benefícios, no entanto, os filhos, sobretudo os menores de idade, carecem de supervisão
frequente, porém na medida em que os próprios adultos se mantêm mais conectados é

comum surgir a dificuldade de estabelecer limites às crianças e adolescentes e jovens.

Com isso o mundo tecnológico se tornou um espaço propicio para atuação de
criminosos, e recentemente os jogos virtuais vêm ganhando destaque nos noticiários com
várias vitimas, a exemplo temos o jogo Blue Whale (baleia azul), conhecido como o jogo
suicida, teve seu inicio na Rússia por volta de 201-5, sendo ele já associado a mais de 1OO
casos de suicídio no mundo, manipula adeptos a cumprirem missões, desafios, dentre elas a

autoflagelação, tendo como última missão, de um total de 50, o suicídio. Para jogar é
necessário receber um convite através das redes sociais e aceitar os desafios que devem ser
publicados para comprovar o cumprimento da missão, entre os desafios estão: ficar 24 horas
sem dormir, assistir filmes de terror de forma contínua, desenhar, com uma navalha, uma
baleia no braço, caminhar em trilhas de trem etc.

Outro perigo é o "Jogo da asfixia" (Chocking Game) surgiu há bastante tempo,
sem data definida, porém muito conhecido no exterior, sendo a França o país referência em
estudos sobre a prática, e registros mais antigos são de 1950. Neste Jogo os participantes
perdedores da partida são desafiados a se asfixiar com cordas, cintos, lenços ou qualquer
outro objeto que corte o suprimento de oxigênio para o cérebro, até ficar sem ar e desmaiar.
Ocorrendo a morte de muitos pelos danos causados pela asfixia.

Além do jogo Blue Whale e de asfixia, existem outros jogos circulando na
internet que levam crianças, adolescentes e jovens que perdem a disputa, a atentar contra a

própria vida, ou incentiva a cometer delitos como "punição" ou prenda pelo resultado do
jogo, ou ainda a pagamento de valores para os demais jogadores. A preocupação com os
jogos no mundo aumentou, quando diversas fontes divulgaram, sem confirmação, 130
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suicídios supostamente vinculados a comunidades virtuais identificadas como "grupos da
morte", países, como a lnglaterra, França e Romênia têm enviado alertas aos pais depois que
adolescentes apareceram com cortes nos braços e sinais de mutilação.

No Brasil, casos são investigados, no Mato Grosso, por exemplo, uma menina de
L6 anos morreu após se afogar em uma lagoa na região central der Vila Rica, a cerca de
t,20O km de Cuiabá. A principal suspeita da polícia é a de que a jovem que apresentava
cortes nos braços, participava do jogo da Baleia Azul. Já em Pará de Minas foi encontrado no
celular do rapaz um grupo de whatsapp chamado "Blue Whale,' (Etaleia Azul, em inglês) com
pessoas de diversas regiões do país e onde ele enviou uma mensagem de despedida pouco
antes de se matar.

No Amazonas, no ano de 2OI7, tivemos noticiado pelos meios de comunicação,
um caso registrado, onde uma mãe descobriu que sua filha de 12 anos e colegas de uma
Escola Estadual da Capital, participava de um grupo de tarefas do jogo'baleia azvl', a

adolescente chegou a realizar cortes nos braços, em cumprimento de uma das tarefas do
jogo. E neste ano infelizmente, tivemos mais um caso suspeito, divulgado nos meios de
comunicação, onde uma criança de 1"3 anos, perdeu sua vida, supostamente cumprindo
tarefas de um jogo virtual.

No cenário do jogo, pode-se depreender que é possível verificar que há um
sujeito que dá a ideia de cometer suicídio a quem não a possui, inspirando-a. O induzimento
ou instigação de alguém ao suicídio é crime no Brasil, conforme dispõe o artigo !22,1e ll do
Código Penal, in verbis.

lnduzimento, instigação ou auxílio a suicídio:

Art. L22 - lnduzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe
auxílio para que o faça:

Pena - reclusão, de dois a seis anos, se o suicídio se consuma; ou
reclusão, de um a três anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão
corporal de natureza grave.

Parágrafo único - A pena é duplicada:

Aumento de pena

| - se o crime é praticado por motivo egoístico;

ll - se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a

capacidade de resistência.

No que tange a intimidação sistemática, conhecida como "Bullyng", bem como,
outros eventos similares, foi editada em âmbito federal a Lei 1-3.185/2OL5, que institui o
Programa de Combate ao chamado "Bullying", que trata de palavra de origem inglesa que
serve para designar atos de violência física ou psicológica que são praticados por uma pessoa
ou grupo de pessoas contra alguem que está em posição de inferioridade.
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Não há no nosso ordenamento jurídico um tipo penal voltado a punição do

"Bullying" no Brasil, não restando assim, um crime específico para quem o pratica, todavia,
dependendo da forma que o ato for praticado, a conduta do agressor poderá ser punida por
outros tipos penais.

Assim, a presente propositura tem uma natureza preventiva de conscientização,
prevenção e de combate à prática de intimidação sistemática.

Desta forma, cabe ao Estado efetuar ações que garantam desenvolvimento
harmônico e sadio à criança, ao adolescente, e a todos de uma maneira geral, ou seja, é
dever do Poder Público afastar instrumentos de violação e agressividade.

Ressalto que o presente Projeto de Lei, busca a proteção à saúde e segurança da
população, ou seja, representa inequívoca manifestação do próprio direito à vida,
internacionalmente reconhecido pelos textos constitucionais modernos.

Diante do exposto e da relevância da matéria ao cidadão amazonense,
consideramos inegável o interesse público da matéria, bem como também não existir
flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade contida na proposta, e por estas razões,
solicito aos nobres pares pela aprovação da presente propositura.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO NAS, em Manaus, 28 de março de 2019.

J

Deputado ua I.PRB
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