
Nº da proposição
00224/2020

Data de autuação
18/08/2020

Assunto principal: PROPOSIÇÕES
Assunto: PROJETO DE LEI

Autor: DEPUTADO ANDRE FERNANDES

Ementa:

INSTITUI O PROGRAMA INFÂNCIA SEM PORNOGRAFIA NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Comissão temática:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
COMISSÃO DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
COMISSÃO DE TRAB. ADM. E SERVIÇO PÚBLICO
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PROJETO DE LEI

  Descrição:   INSTITUI O PROGRAMA ?INFÂNCIA SEM PORNOGRAFIA?

  Autor:  99839 - DEPUTADO ANDRE FERNANDES

  Usuário assinador:  99839 - DEPUTADO ANDRE FERNANDES

  Data da criação:  15/08/2020 15:19:39  Data da assinatura:  15/08/2020 15:20:25

GABINETE DO DEPUTADO ANDRE FERNANDES

AUTOR: DEPUTADO ANDRE FERNANDES

PROJETO DE LEI
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Institui o programa “Infância sem Pornografia” no âmbito do
Estado do Ceará e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ decreta:

Art. 1.º Fica instituído o programa “Infância sem Pornografia”, incumbindo à família assistir, criar e
educar seus filhos, crianças ou adolescentes, em consonância com o art. 229 da Constituição Federal.

Parágrafo único - Os pais ou responsáveis têm o direito a que seus filhos menores recebam a educação
moral e religiosa que esteja de acordo com suas convicções, consoante dispõe o art. 12, item 4 da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

Art. 2.º Fica vedado, no âmbito do Estado do Ceará, a comercialização e/ou distribuição de livros ou
livretos, para pessoas com idade inferior a 18 (dezoito) anos, cujo conteúdo descreva ou contenha
palavrões, imagem erótica, de relação sexual ou de ato libidinoso.

Parágrafo único - O material que trata o caput deste artigo se estende ainda a qualquer material
impresso, sonoro, audiovisual ou imagem, ainda que didático, paradidático ou cartilha, ministrado e
folders.

Art. 3.º Os serviços públicos e os eventos patrocinados pelo poder público devem respeitar as normas
legais que proíbem a divulgação ou acesso de crianças e adolescentes a imagens, músicas ou textos
pornográficos ou obscenos, assim como garantir proteção face a conteúdos impróprios ao seu
desenvolvimento psicológico.

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

Art. 5.º Ficam revogadas as disposições em contrário.

 

JUSTIFICATIVA
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                        A presente proposição tem por objetivo instituir o programa “Infância sem Pornografia”
no âmbito do Estado do Ceará, incumbindo à família assistir, criar e educar seus filhos, crianças ou
adolescentes, em consonância com o art. 229 da Constituição Federal.

                        O projeto prevê ainda que a comercialização e/ou distribuição de livros ou livretos, para
pessoas com idade inferior a 18 (dezoito) anos, cujo conteúdo descreva ou contenha palavrões, imagem
erótica, de relação sexual ou de ato libidinoso, no âmbito do Estado do Ceará, ficará absolutamente
vedado.

                        A confecção da presente propositura se deu a partir dos brasileiros terem presenciado o
bizarro livro do Felipe Neto, que apesar de ser um material destinado ao público infantojuvenil, havia a
presença de palavrão, o que não pode ser permitido pelas famílias brasileiras. Após todo contratempo,
Neto solicitou a retirada da frase do referido livro, conforme matéria que noticiou o fato “Felipe Neto
explica frase imprópria em livro: ‘Falava muito palavrão’” -
https://www.bol.uol.com.br/entretenimento/2020/07/23/felipe-neto-explica-frase-impropria-em-livro-falava-muito-palavrao.htm
.

                        Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da
importância deste projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da
presente propositura.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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CUMPRIR PAUTA. 

EVANDRO LEITAO_
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Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

SECRETÁRIO (A) DA COMISSÃO
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PROJETO DE LEI Nº 00224/2020

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

EMENTA: “INSTITUI O PROGRAMA INFÂNCIA SEM PORNOGRAFIA
NO ÂMBITO DO ESTADO DO CEARÁ E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

PARECER

Submete-se à apreciação da Procuradoria desta Casa de Leis, com esteio no Ato Normativo 200/96, em
seu art. 1º, inciso V, a fim de emitir-se parecer técnico quanto à sua constitucionalidade, legalidade,
juridicidade e regimentalidade, o , de autoria do Excelentíssimo Senhor Projeto de Lei nº 00224/2020

 cuja ementa encontra-se acima transcrita.Deputado André Fernandes

DO PROJETO

Dispõem os artigos da presente propositura:

Art. 1º Fica instituído o programa “Infância sem Pornografia”, incumbindo à
família assistir, criar e educar seus filhos, crianças ou adolescentes, em
consonância com o art. 229 da Constituição Federal.

Parágrafo único - Os pais ou responsáveis têm o direito a que seus filhos
menores recebam a educação moral e religiosa que esteja de acordo com suas
convicções, consoante dispõe o art. 12, item 4 da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos.

Art. 2.º Fica vedado, no âmbito do Estado do Ceará, a comercialização e/ou
distribuição de livros ou livretos, para pessoas com idade inferior a 18 (dezoito)
anos, cujo conteúdo descreva ou contenha palavrões, imagem erótica, de relação
sexual ou de ato libidinoso.

Parágrafo único - O material que trata o caput deste artigo se estende ainda a
qualquer material impresso, sonoro, audiovisual ou imagem, ainda que didático,
paradidático ou cartilha, ministrado e folders.
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Art. 3.º Os serviços públicos e os eventos patrocinados pelo poder público devem
respeitar as normas legais que proíbem a divulgação ou acesso de crianças e
adolescentes a imagens, músicas ou textos pornográficos ou obscenos, assim
como garantir proteção face a conteúdos impróprios ao seu desenvolvimento
psicológico.

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

Art. 5.º Ficam revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

A Justificativa da presente propositura encontra-se nos autos do referido Projeto de Lei.

DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

CONSTITUCIONALIDADE FORMAL

O primeiro aspecto a ser analisado na presente propositura, é o cumprimento dos requisitos formais
exigidos pela Constituição para a elaboração da norma jurídica. Uma vez que, a Carta Magna reparte as
competências para edições de leis entre os entes da federação, é de indispensável estudo se a proposta
parlamentar corresponde aos pressupostos e procedimentos relativos à formação de lei.

Em vista disto, no que concerne a competência legislativa, os Estados organizam-se e regem-se pelas
Constituições e leis que adotarem, e, nessas circunstâncias, o Estado do Ceará exerce, em seu território, as
competências que, explícita ou implicitamente, não lhes sejam vedadas pela Constituição Federal (CF/88,
art. 25, caput e § 1º).

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que
adotarem, observados os princípios desta Constituição.

§ 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por
esta Constituição.

Enfatiza-se que a Carta Magna Estadual, seguindo o princípio da simetria constitucional e do paralelismo
das formas, estatui em seu artigo 14, incisos I e IV, ex vi legis:

Art. 14. O Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, exerce em
seu território as competências que, explícita ou implicitamente, não lhe sejam
vedadas pela Constituição Federal, observados os seguintes princípios:

I – respeito à Constituição Federal e à unidade da Federação;

(...)

IV – respeito à legalidade, à impessoalidade, à moralidade, à publicidade, à
eficiência e à probidade administrativa;

Nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal se encontram os
seus poderes, a organização de seu serviço público e a distribuição de competência de seus órgãos,
sempre se respeitando os limites da Constituição Federal.

Tenciona o projeto de lei proibir a divulgação ou acesso de crianças e adolescentes a imagens, músicas ou
textos pornográficos ou obscenos. Sobre a proteção à infância e à juventude, estabelece a Constituição da
República Federativa do Brasil que:
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CF/88. Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:

(...)

XV - proteção à infância e à juventude;

Da mesma forma dispõe a Constituição do Estado do Ceará: CE/89.

Art. 16. O Estado legislará concorrentemente, nos termos do art. 24 da
Constituição da República, sobre: (...)

XV – proteção à infância, à juventude e à velhice;

A Constituição de 1988 introduziu algumas inovações, mas manteve as linhas básicas tradicionais das
Constituições anteriores, adotando como diretriz para a repartição de competências na federação
brasileira o princípio da predominância do interesse.

A Carta Magna optou pela enumeração das competências federais e municipais, reservando aos
Estados-Membros as remanescentes. No Estado federal brasileiro, portanto, a União e Municípios
exercem as atribuições que, explícita, a Constituição lhe reserva. Os Estados, tudo o mais. Significa dizer
que aos Estados cabem todas as demais atribuições, exceto aquelas que a Constituição Federal confere
explicitamente à União e aos Municípios. Então, tudo o que remanesce, o que sobra, o que resta, extraída
competência da União e dos Municípios, é de competência dos Estados. Os poderes remanescentes ou
residuais do Estado pressupõem, portanto, a exaustão dos poderes enumerados.

O ordenamento constitucional – Constituições Federal e Estadual do Ceará –, incluindo preceitos da Lei
Orgânica do Município de Fortaleza, adotou, pois, o princípio da predominância, preponderância dos
interesses, em que as matérias de interesse nacional são de competência da União; matérias de interesse
regional, de competência dos Estados-membros e matérias de interesse local, de competência do
Município. O Distrito Federal, conforme art. 32, §1º da Constituição Federal de 88, acumula matérias de
interesse regional e local.

Tendo em vista tais colocações, constata-se que a proposta legislativa esbarra em conteúdo cujo
tratamento legislativo deve ser editado pela União (como se verá adiante), uma vez que a temática incide
em matéria de interesse nacional.

No âmbito da competência legislativa concorrente, a União tem competência para estabelecer as normas
gerais (§1º) e os Estados podem suplementar (complementar, detalhar) a legislação federal (§2º), desde
que não contrariem os preceitos gerais. Observe-se:

CF/88. Art. 24. (...) §1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da
União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados.

§3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei
estadual, no que lhe for contrário.

CE/89. Art. 16. (...) §1º A competência da União, em caráter concorrente,
limitar-se-á a estabelecer as normas gerais e, à sua falta, não ficará o Estado
impedido de exercer atividade legislativa plena.
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§2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados.

§3º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da Lei
Estadual, no que lhe for contrário."

Pela leitura dos artigos supracitados, conclui-se que:

1. Para o Estado-membro exercer a competência legislativa plena, deve inexistir legislação federal sobre
o tema;

 2. Caso ocorra a edição superveniente de legislação federal, suas normas gerais suspendem a eficácia da
lei estadual no que esta lhe for contrária; todavia, as disposições normativas que tratem de
particularidades/peculiaridades do Estado, legitimadas e abrangidas por sua competência constitucional
legislativa concorrente, permanecem em vigor.

Não há na atual propositura legislativa matéria que consubstancie conteúdo de interesse estritamente
regional, que invoque alguma particularidade/peculiaridade existente no âmbito do Estado do Ceará. Pelo
contrário: a) trata-se de matéria de interesse nacional – de todos os entes federativos e que b) já possui
legislação nacional que tangencia o tema, apesar de não específica (aplicável a todos os entes federativos
– União, Estados, Distrito Federal e Municípios – e tratando da tutela prioritária e integral de crianças e
adolescentes).

Adotando-se critérios de interpretação hermenêutica para corroborar os argumentos anteriormente
expostos, Walber de Moura Agra (2009) sustenta que "(...) aquelas matérias que necessitam de grande
aporte financeiro ou de uniformidade legislativa na federação obrigatoriamente devem ficar ao encargo da
União".

O pacto federativo, sustentando-se na harmonia que deve presidir as relações
institucionais entre as comunidades políticas que compõem o Estado Federal,
legitima as restrições de ordem constitucional que afetam o exercício, pelos
Estados-membros e Distrito Federal, de sua competência normativa (...).[ADI
1.247 MC, rel. min. Celso de Mello, j. 17-8-1995, P, DJ de 8-9-1995.

A Constituição Federal de 1988 e a Carta Magna Estadual – obedecendo ao princípio da simetria –,
preconizaram a adoção, pelo Estado Democrático de Direito brasileiro, do princípio da proteção integral
da criança e do adolescente. Mais: estabeleceram ser dever da família, da sociedade e do Estado o
cumprimento deste princípio e seus corolários normativos.

Não incumbe, destarte, somente ao Estado (aqui entendido em sentido amplo) o cumprimento da proteção
integral de crianças e adolescentes. A sociedade deve estar atenta, obedecer aos princípios e preceitos que
regulam, promovem e protegem a infância e a adolescência, fiscalizar, cumprir, fazer cumprir e denunciar
quaisquer irregularidades e/ou ilegalidades concernentes às crianças e adolescentes; aos pais incumbe, por
outro lado, o exercício do poder familiar, considerado, no conceito construído por Carlos Roberto
Gonçalves, o "conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais, no tocante à pessoa e aos bens dos filhos
menores".

"CF/88. Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão.

(...)
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§4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da
criança e do adolescente.

(...)

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os
filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou
enfermidade.

(...)

Art. 273. Toda entidade pública ou privada que inclua o atendimento à criança e
ao adolescente, inclusive os órgãos de segurança, têm por finalidade prioritária
assegurar-lhes os direitos fundamentais.

A União editou legislação nacional – aplicável a todos os entes federativos – tratando de normas gerais
sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Trata-se do Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei 8.069/1990). No que concerne o mais próximo possível ao teor desta proposta legislativa discutida,
dispõe o diploma normativo:

ECA (Lei 8.069/90). Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e
ao adolescente.

(...)

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei,
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral,
espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Art. 4º É dever da
família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. (...)

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão,
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus
direitos fundamentais. (...)

Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à
dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como
sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis.
(...)

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física,
psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da
imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços e
objetos pessoais.

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente,
pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante,
vexatório ou constrangedor.
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Em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, alguns dos artigos supra foram inclusive
mencionados na justificativa dos parlamentares. Neste sentido, sendo dever da família, da sociedade e do
Estado, preceituam o ECA e o Código Civil relativamente ao presente projeto de lei:

Art. 53. (...) Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do
processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas

 (...)educacionais.

Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e
históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a
estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. (...)

Art. 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos
da criança e do adolescente. (...)

Art. 74. O poder público, através do órgão competente, regulará as diversões
e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a
que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre
inadequada.

Parágrafo único. Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos 
, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local dedeverão afixar

exibição, informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa
etária especificada no certificado de classificação.

(...) Art. 75. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e
espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária.

Denota-se a tríplice incumbência do Estado, da sociedade e da família, especialmente dos pais, em
assegurar, com absoluta prioridade, os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes e de
protege-los de quaisquer atentados, comissivos ou omissivos, contra estes direitos, tais como a
sexualização precoce e a erotização infantil.

No entanto, é preciso contextualizar estes artigos com as normas gerais que a União editou para conceder
efetividade às suas essências normativas.

Em matéria de responsabilidade, o ordenamento jurídico brasileiro contempla três espécies:
responsabilidade civil, criminal e administrativa. Quanto à possibilidade de serem violados os direitos
fundamentais das crianças e dos adolescentes – expondo-os indevidamente à sexualização precoce e
erotização infantil –, já foram editadas normas gerais – aplicáveis a toda a Federação brasileira – em
todos os campos de responsabilidade. No Título VII, o Estatuto da Criança e do Adolescente tratou dos
crimes (responsabilidade criminal) e das infrações administrativas (responsabilidade administrativa):

ECA. Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de
comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem: I – facilita ou induz o acesso à
criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica com o fim de
com ela praticar ato libidinoso;

II – pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o fim de induzir
criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita.
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Art. 241-E. Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a expressão “cena de sexo
explícito ou pornográfica” compreende qualquer situação que envolva
criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas,
ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins

.primordialmente sexuais

Em uma interpretação sistemática e teleológica da Constituição, do Estatuto da Criança e do Adolescente
e dos princípios que consubstanciam a doutrina da proteção integral, não resta dúvida de que expor
crianças e adolescentes a situações que possam configurar sexualização precoce e erotização infantil –
não sendo respeitadas suas limitações, seu grau de maturidade e sua condição especial de pessoas em
desenvolvimento – configura crime, conduta considerada a mais grave no ordenamento jurídico
brasileiro, sendo combatida através do último recurso, a ultima ratio – o Direito Penal. O ECA já
disciplinou, pois, a responsabilidade criminal em condutas congêneres às quais o projeto de lei em tela
procurar combater. Esclareça-se que apenas a União pode legislar sobre Direito Penal:

CF/88. Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...) I - direito
civil, comercial, , processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico,penal
espacial e do trabalho;

No que refere à responsabilidade administrativa, consignou o Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art. 252. Deixar o responsável por diversão ou espetáculo público de afixar, em
lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local de exibição, informação
destacada sobre a natureza da diversão ou espetáculo e a faixa etária especificada
no certificado de classificação:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso
de reincidência.

Art. 253. Anunciar peças teatrais, filmes ou quaisquer representações ou
espetáculos, sem indicar os limites de idade a que não se recomendem:

Pena - multa de três a vinte salários de referência, duplicada em caso de
reincidência, aplicável, separadamente, à casa de espetáculo e aos órgãos de
divulgação ou publicidade.

(...)

Art. 255. Exibir filme, trailer, peça, amostra ou congênere classificado pelo
 admitidos aoórgão competente como inadequado às crianças ou adolescentes

espetáculo:

Pena - multa de vinte a cem salários de referência; na reincidência, a autoridade
poderá determinar a suspensão do espetáculo ou o fechamento do estabelecimento
por até quinze dias.

Art. 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar
o que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de
diversão, ou sobre sua participação no espetáculo:

Pena - multa de três a vinte salários de referência; em caso de reincidência, a
autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até
quinze dias."
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Quanto à responsabilidade civil, nada impede a família, os pais da criança e do adolescente ou outros
juridicamente interessados de pleitearem indenização aos responsáveis pelos danos decorrentes do
descumprimento dos deveres de proteção, promoção e prioridade absoluta aos direitos fundamentais das
crianças e dos adolescentes. É o preceituam os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil brasileiro.

Além de todas essas normas, foi editada em 2017 a Lei 13.431/2017, que "Estabelece o sistema de
garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e a altera a Lei n°
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente)".

Em uma leitura e análise da recente lei, utilizando-se de razoável exegese hermenêutica, é possível
constatar que o ato de expor crianças e adolescentes a conteúdos impróprios às suas respectivas faixas
etárias, graus de maturidade e capacidades de elaboração configura violência psicológica e/ou
institucional nos termos da referida lei:

Lei 13.431/2017.

Art. 1º Esta Lei normatiza e organiza o sistema de garantia de direitos da criança e
do adolescente vítima ou testemunha de violência, cria mecanismos para prevenir
e coibir a violência, nos termos do art. 227 da Constituição Federal, da Convenção
sobre os Direitos da Criança e seus protocolos adicionais, da Resolução nº
20/2005 do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas e de outros
diplomas internacionais, e estabelece medidas de assistência e proteção à criança
e ao adolescente em situação de violência. (...)

Art. 2º A criança e o adolescente gozam dos direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, sendo-lhes asseguradas a proteção integral e as oportunidades e
facilidades para viver sem violência e preservar sua saúde física e mental e seu
desenvolvimento moral, intelectual e social, e gozam de direitos específicos à sua
condição de vítima ou testemunha. Parágrafo único. A União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios desenvolverão políticas integradas e coordenadas
que visem a garantir os direitos humanos da criança e do adolescente no âmbito
das relações domésticas, familiares e sociais, para resguardá-los de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, abuso, crueldade e opressão.
(...)

  Art. 4º Para os efeitos desta Lei, sem prejuízo da tipificação das condutas
criminosas, são formas de violência: (...)

II - violência psicológica:

a) qualquer conduta de discriminação, depreciação ou desrespeito em relação à
criança ou ao adolescente mediante ameaça, constrangimento, humilhação,
manipulação, isolamento, agressão verbal e xingamento, ridicularização,
indiferença, exploração ou intimidação sistemática (bullying ) que possa
comprometer seu desenvolvimento psíquico ou emocional; (...)

 IV - violência institucional, entendida como a praticada por instituição pública ou
conveniada, inclusive quando gerar revitimização.

(...)

 Parágrafo único. Os casos omissos nesta Lei serão interpretados à luz do disposto
na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) ,
na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), e em normas
conexas.
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Não se olvida que diferentes Casas Legislativas estaduais ao redor do país vem apresentando projetos de
lei sobre o tema. Porém, tendo em vista todos os apontamentos feitos, deve-se ter em mente a
necessidade de uniformização legislativa para regular o caso em questão e trata-lo normativamente
com enfoque e especificidade, visando à harmonização do pacto federativo e à segurança jurídica
na interpretação e aplicação das normas.

Nesta senda, por exemplo, tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei 10.583/2018, de autoria da
deputada Mariana Carvalho (PSDB-RO), que inclui medidas de prevenção e combate à sexualização e
erotização precoce nas escolas públicas do Brasil.

Além de tudo que foi exposto, é preciso destacar que, por envolver alta complexidade e tema tão
delicado, o espaço de conformação do legislador não deve prescindir de prudência e cuidados
quando adentra em campos do saber específicos e que requerem conhecimentos técnicos e
científicos para sua compreensão. Aqui, faz-se imperioso escutar e levar em consideração o que
profissionais de diferentes áreas, órgãos e entidades que lidam mais perto com estas questões têm a
dizer sobre a matéria.

Trata-se de argumento de prudência técnico-jurídica: não é preciso conhecimento especializado sobre a
matéria ora em apreço para se poder constatar, claramente, que se trata de temática de grande
complexidade – tratando de concepções abstratas e que demandam estudos específicos, como
sexualização precoce e erotização infantil –, a qual deve envolver debates e discussões aprofundadas
entre o Estado, a família e a sociedade, não cabendo sua resolução definitiva por um ente federativo
isolado, e sim pelo Congresso Nacional, a fim de uniformizar e adequar a interpretação e aplicação
de norma que trate sobre o tema, resguardando-se, assim, a harmonia do pacto federativo e
preservando-se a segurança jurídica.

Assim como o Poder Judiciário, o Poder Legislativo precisa agir com mais deferência (mais respeito, no
sentido de conferir maior peso às opiniões técnicas de profissionais e instituições especializados) quando,
no exercício de sua função típica, procura legislar sobre assuntos que, mais do que polêmicos, são difíceis
e não apresentam soluções simples para sua regulamentação, exigindo o auxílio de estudiosos, peritos e
detentores de conhecimentos técnico-científicos para maior eficiência, eficácia e efetividade das normas –
como psiquiatras, psicanalistas, psicólogos, sexólogos, assistentes sociais, pedagogos, etc.

De nada adianta desconsiderar essas questões, legiferar de forma imediata para atender a clamores da
sociedade e ter, por indevidamente ultrapassado esse passo fundamental, prejudicada a eficácia social da
norma, reduzido seu campo de incidência normativa, ao fim e ao cabo, à inocuidade. Em outras palavras,
à letra morta de lei.

Para corroborar o raciocínio, observe-se o que dispõe a Carta da República de 1988:

CF/88. Art. 21. Compete à União: (...) XVI - exercer a classificação, para efeito
indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e televisão;

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...) XXIV - diretrizes e
bases da educação nacional;

O artigo 21 da Constituição Federal de 1988 trata das competências materiais/administrativas a serem
exercidas exclusivamente pela União. O artigo 22, por sua vez, trata das competências legislativas
privativas da União.

Questiona-se: como seria se o Estado do Acre estabelecesse que crianças a partir dos 10 anos de idade
pudessem assistir a um determinado conteúdo com violência explícita e, por outro lado, o Rio Grande do
Sul estabelecesse a classificação para a mesma película como simplesmente livre? Como seria se o
Estado do Maranhão dispusesse que adolescentes, a partir do início da adolescência – 12 anos de idade,
conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente – já pudessem receber educação sexual preventiva
contra doenças sexualmente transmissíveis – DSTs – enquanto o Estado de Goiás, inversamente,
preceituasse que tal conteúdo só poderia ser ministrado a partir do advento da incapacidade relativa civil
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(16 anos de idade)? Pode-se constatar, sem muito esforço intelectivo, que as consequências políticas,
sociais, jurídicas, econômicas e culturais, em rol não exaustivo, seriam inúmeras e caóticas.

Para evitar este cenário indesejado e imprevisível, o que levou o legislador constituinte originário a
atribuir tais competências à União e norteou sua interpretação e sopesamento de valores foi justamente o
princípio da preponderância de interesses, visando, repise-se, ao adequado e harmonizado funcionamento
do pacto federativo e à segurança jurídica. A uniformização legislativa, aqui, é realmente necessária.

O Poder Legislativo Federal, pelas suas capacidades institucionais – inclusive a de impor legislação de
caráter nacional aplicável a todos os entes federativos – detém melhores condições para examinar tal
problema (erotização infantil e sexualização precoce nas escolas e demais ambientes sociais, seja através
de danças, assuntos lecionados, apresentações teatrais, obras didáticas etc.) sob um ângulo sistêmico do
que os Poderes Legislativos Estaduais, razão pela qual as suas escolhas e espaços de conformação
possuem maior abrangência e, consequentemente, maior responsabilidade quanto a matérias de grande
importância e complexidade na sociedade brasileira.

CONCLUSÃO

Sendo assim, à guisa das considerações acima expendidas, emitimos  àPARECER CONTRÁRIO,
regular e regimental tramitação do Projeto de Lei nº 00224/2020. É o parecer, que submetemos à
consideração da douta Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO CEARÁ.

 

 

SULAMITA GRANGEIRO TELES PAMPLONA

ANALISTA LEGISLATIVO
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COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Bruno Pedrrosa

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor Deputado,

                   Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: SIM

Emenda(s): NÃO

Regime de Urgência: NÃO.

Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:

Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:
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I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

            Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

DEPUTADO ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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