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AUTOR: DEPUTADO ESTADUAL JOÃO LUIZ 

 

Obriga que nas capas de livros, revistas, 

magazines e similares, contenha informação 

clara, com letras de fácil compreensão, sobre 

conteúdo sexual e ou ideologia de gênero que 

a obra contenha.  

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA 

 

Art. 1º Obriga em todo Estado do Amazonas, que nas capas de livros, revistas, magazines e 

similares produzidos no Estado, contenha informação clara, com letras de fácil 

compreensão, sobre conteúdo sexual e ou ideologia de gênero que a obra contenha.  

Art. 2º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita os infratores a multa de dez salários 

mínimos vigentes no País.  

Parágrafo único. O valor da multa prevista neste artigo será revertido ao Fundo Estadual da 

Criança e do Adolescente, criado pela Lei nº 2.368, de 14 de dezembro de 1995. 

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta Lei. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

PLENÁRIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 05 de abril de 2021. 

 
 REPUBLICANOS 
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JUSTIFICATIVA 

 

Inicialmente, cumpre salientar, que a propositura se encontra dentro das prerrogativas desta 

casa de Leis, segundo inteligência do artigo 24 da Constituição Federal, vejamos: 

 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

(...) 

IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, 

desenvolvimento e inovação; (grifado). 

 

Como Membro suplente da Comissão de promoção e defesa dos direitos das crianças, 

adolescentes e jovens, ressalto as atribuições elencadas no artigo 27 do Regimento Interno, 

à comissão temática a qual faço parte: 

 

Art. 27. As Comissões Técnicas Permanentes exercem os procedimentos 

firmados no art. 26 deste Regimento, nos limites estabelecidos na 

Constituição Estadual, com as seguintes denominações e abrangências 

temáticas: 

(...) 

XIX – Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças, 

Adolescentes e Jovens: (Redação dada pela Resolução Legislativa n. 641, de 

05.07.2017) 

a) pesquisar, acompanhar, debater, defender, orientar, apoiar, fiscalizar e 

expedir auto de constatação, de forma intersetorial, programas e ou 

projetos relativos aos interesses das crianças, adolescentes e jovens;  

(Redação dada pela Resolução Legislativa n. 713, de 28.8.2019) 

b) receber, avaliar e proceder investigações de denúncias relativas aos 

interesses das crianças, adolescentes e jovens; (Redação dada pela 

Resolução Legislativa n. 641, de 05.07.2017)  
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c) analisar medidas que visem ao protagonismo, ao fortalecimento e à 

ampliação de programas e ou projetos destinados às crianças, 

adolescentes e jovens, em seus diversos campos de atuação;  (Redação 

dada pela Resolução Legislativa n. 693, de 20.02.2019)  

d) manifestar-se sobre os temas relativos aos interesses, direitos e 

deveres das crianças, adolescentes e jovens; (Redação dada pela Resolução 

Legislativa n. 641, de 05.07.2017) (grifado) 

 

Posto isto, vejamos: Ao lermos uma obra, informativo, revista e similares, observamos as múltiplas 

determinações, cultura, as influências e as diversas interferências do processo educacional nelas 

próprias, trazendo o seu significado, as oportunidades criadas, os processos nelas vividos e as 

experiências ali realizadas. Os princípios, sem dúvida, diretrizes que nos guiam são os mesmos, os 

quais entendemos como perenes. 

Pela influência que a leitura tem em nossas vidas é primordial que em cada obra (livros, revistas, 

magazines e similares) contenha em suas capas a indicação do conteúdo. 

A informação clara sobre conteúdo sexual e ou ideologia de gênero que a obra contenha, tem 

o propósito principal ser ferramenta de auxílio aos pais na escolha do conteúdo que seus 

filhos devem ter acesso. 

Sabe-se que todos tem direito a liberdade de expressão, porém as famílias tem direito de saber o 

que de fato estão levando para dentro de suas casas. Ter acesso a informações sérias e 

interpretações críticas acerca de diversos assuntos e situações que permeiam a obra que está prestes 

a ser apresentada à sociedade é de suma importância. 

Deve-se ter muita cautela com os conteúdos que são disponibilizados ao público no geral, 

principalmente ao público infanto juvenil. 

Conhecer, discutir e escolher o entretenimento dos filhos é direito dos pais. Crianças e adolescentes 

são pessoas em desenvolvimento que precisam de ajuda tanto para selecionar quanto para 

compreender aquilo que leem. 

Comparando com a classificação indicativa de um filme, que dispõe a idade de seu público com 

símbolos coloridos, com um número inscrito nos programas de TV, nos cartazes de filmes de cinema 

e espetáculos teatrais. 
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Indicar o conteúdo de uma obra, não é censura e não substitui a decisão da família. A indicação é um 

processo democrático, com o direito à escolha garantido e preservado.  

Conforme exemplo na imagem abaixo, os filmes contêm uma classificação indicativa, e o que 

buscamos nesta propositura é a informação clara quanto ao conteúdo que as obras estão 

abordando. Pois, crianças não distinguem ficção e realidade, e estudos indicam que as crianças 

tendem a imitar o que assistem em filmes, desenhos, novelas e também no que é lido e ilustrado, a 

imaginação não tem limites.   

 

Por isso, é importante que os pais acompanhem tudo que seus filhos terão acesso, para que 

definam o que está de acordo com a cultura que se é pregada naquele lar. 

O envolvimento de pais ou responsáveis na educação dos filhos é essencial para o 

desenvolvimento do senso crítico da criança ou do adolescente. 
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Portanto, percebe-se a importância de conter que nas capas de livros, revistas, magazines e 

similares, informação clara, com letras de fácil compreensão, sobre conteúdo sexual e ou 

ideologia de gênero que a obra contenha.  

Desta forma, por todo o exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação 

desta propositura. 

PLENÁRIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 05 de abril de 2021. 
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