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PROJETO DE LEI N" t *b ' ,DE zo
(Autor: Vereador Rômulo Quintino/PSl)
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Dispõe sobre o respeito
sexual de crianças e adolescentes, pessoas em

desenvolvimento que meÍecem prioridade absoluta,
conforme disposto na Constituição e demais
legislações pertinentes e dá outras providências.

ACàman Municipal de Cascavel, Estado doPannâ, aptovâ:

Ârt. 1" Esta lei determina que ao Poder Púbüco Municipal, cabe tespeitar e fazer cumprir
as leis federais, estaduais e rnunicipais que protegem a integridade e dignidade sexual de cdanças e

adolescentes, proibindo, no âmbito de sua competência legal e administrativa, a dir.,ulgação ou o
acesso de crianças e adolescentes a imagens, músicas, objetos ou textos considerados pornográficos
ou obscenos, confotme disposto no Código Penal e no Estatuto da Cnança e do Adolescente.

§1" O disposto neste artigo se aplica a qualquer obieto ou material impresso, sonoro,
audiovisual ou imagem, ainda que didáúco, paradidático ou cartilha, ministrado, entregue ou
colocado ao acesso de crianças e adolescentes, bem como afolders,outdoors ou qualqueÍ outrâ forma
de dir,'ulgação coletiva ou em local público ou evento autorizado ou patÍocinado pelas insutuições
referidas no caput deste arugo.

§ 2" ConsideÍâ-se pornográfico ou obsceno áudio, vídeo, desenho ou texto escrito ou üdo
cujo conteúdo descreva ou contenha imagens que violem o disposto nos artigos 21,8-4,233 e 234 do
Código Penal e artigos 78 e241-E do Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 3" Â apresentação cienúfica e biológica de conhecimentos sobre o set humano e seu

sistema reprodutivo deve set ministrada levando em consideruçáo a idade pedagôgica apropriada,
respeitado o disposto no artigo 1" desta lei.

Art. 2" O Poder Púbüco Municipal respeitatá o direito da famita em assisú, criar e

educar seus fiIhos menores, em coflsonância com o art.229 da Constituição Federal e o att. 1.634 do
Código Civil.

1" Os serviços públicos municipais garanúão aos pais e tesponsáveis o direito a que seus

Íilhos menores recebam a educação moral e religi652 que esteja de acordo com suas convicções,
consoante dispõe o afi. L24, da Convenção Americana sobte Direitos Humanos.

§ 2" O Poder Público Municipal podetá coopeÍaÍ na Íormação moral de crianças e

adolescentes, desde que, previamente, âpresentem às famíüas o material pedagógico, cattilha ou
qualquet upo de publicação ou objeto que pretendam apresentar ou mrnistrar em aulas ou outro tipo
de auvidade, em obediência aos princípios constitucionais da legalidade, moraüdade e pubücidade, a

que estão sujeitos todos os servidores públicos no exercício de suas funções, confotme arttgo 37 da

Consuturcão.
J
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Ârt. 3" Ao conúatar serviços ou adquirir produtos de qualqueÍ flatvÍeza, bem como
paúociflaÍ eventos ou espetáculos públicos ou programas de rádio, televisão ou redes sociais, o

Poder Público Municipal farâ constx cláusula obrigatória de tespeito ao disposto no aÍt. 1" desta lei
pelo contratado, patrocinado ou beneficiado, sob pena de rescisão e penalidades legais.

Parâgrafo único. O disposto neste artigo se apüca à cofltÍatações de ptopaganda ou
publicidade, assim como aos atos de concessão de benefícios fiscais ou creditícios.

Art. 4" Esta lei não se aphca quando a pubücidade, evento, sentço ou produto não fot
acessível à crtança ou adolescente.

Art. 5" O Poder Pubüco Municipal obedecerá, além do contido na presente lei, às normas
estabelecidas pela Constituição e demais legislações especificas, especialmente os sistemas de saúde,

direitos humanos, assistência social e de Educação.

Âtt. 6" Os servidores públicos municipais têm o clireito de se tecusar a pra'ricar ato ou
participar de atividade que viole o disposto nesta lei.

Ârt. 7" Qualquer pessoa iuddica ou física, inclusive servidores públicos, pais ou
tesponsáveis por ciança ou adolescente, poderão ÍepÍesentar ao Poder Público Municipal quando
houver üolação ao disposto nesta lei.

Ârt.8" Esta lei enfta em vigor na data da sua pu

Neves 67" ativersário de Cascavel.
Em 14 de outubro de201.9.

Quintino
Veteador/PSL

Jusuficauva

Esta proposta de lei tem por objetivo orientar o Poder Publico Municipal sobte o respeito
à dignidade e integridade sexual de crianças e adolescentes, pessoas em desenvolvimento que
meÍecem prioridade absoluta, conforme disposto na Constituição e nas leis federais, que formam um
sistema coeso que gaÍante e pÍotege a ínfàncta e adolescência.

Â Constituição, as leis federais e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos
estabelecem um sistema sóüdo de proteção às crianças e aos adolescentes contÍa violações à sua

dignidade humana, especialmente no âmbito de sua integridade física, sexual e psicológica.
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Âo anaüsar alguns documentos dos Ministérios da Educação-MEC ou da Saúde, na

formulação e execução de políticas públicas dfuigidas a crianças e adolescentes - assim como
documentos de Secretadas de Educação ou saúde estaduais ou municipais - percebe-se a quase

absoluta ausência de menção às normas jurídicas que pÍotegem a integridade sexual infanto-iuvenil e
estabelecem os clireitos da fanlJta em telação aos filhos menoÍes.

Â família tem o direito constitucional de cdar e educat os fllhos, e a otdem jutídica lhe
incumbe o drreito específico de estabelecer a sua formaçáo e educação moral e teligiosa, conforme
dispôe a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em seu afi. 1.2,4. O Supremo Ttibunal
Federal confere a este diploma internacional carâter normativo supralegal no Brasil. (Recurso
Extraordiná río 4663 43.)

Até os L6 anos de idade, os pais ÍepÍesentam legaimente os Frlhos menoÍes, pois, de

acordo com a lei civil, são absolutamente lncapazes. (art.1,.630 e 1,.634, V, ambos do Códrgo Civrl).

O conceito legal de incapacidade civil de cdanças e adolescentes deve ser conhecido e

respeitado pelos sewiços púbücos municipais.

A negügência da famita no susteÍrto material ou escolar dos filhos é tão televante que sua

prâlca é punida pelo Código Penal nos artigos 244 e 246, A responsabrltdade da famita é de tal
monta que o Código Civil estabelece em seu art.932, inciso I, que os pais são responsáveis civis pela
inderrtzaçào de todos os atos danosos ptaticados pelos filhos menoÍes. Há até mesmo uma norma
punitiva de conteúdo aberto que submete os pais a multas de até 20 salários de referência, caso

"descumpram dolosa ou culposa os deveres inerentes ao poder familiar. " (Estatuto da Criança e do
Adolescente, art. 249)

Assim, se a famíüa possui tamanha responsabilidade legal face aos filhos menores, nada
mais natural e necessário do que confetu aos pais o diteito de decidrr quanto à sua educação moral e

sexual. Não faria sentido conferir a terceiros - escola, órgãos da saúde, e outÍos - a preÍrogativa de

âpÍesentar valores morais em desacordo ou sem o conhecimento da família, quando são os pais que
têm o ônus de àÍc Í com as consequências do compoftamento dos filhos.

Em suma, a lei estabelece uma série de responsabüdades paÍa os pais em relação aos

filhos menores, além do ônus natuÍal - psicológico, emocional e social - de protegê-los diante das

diversas situações de risco. Se a lei impõe à famlta o ônus de sustento e responsabilidade pelos atos
dos Frihos menoÍes, é natural que ela - a famnta - tenha a primazia em sua formação moral. Os
servidores púbücos podem e devem auxiüar a famita na formaçáo moral de crianças e adolescentes,
mas desde que previamente obtenham a anuência dos pais ou responsáveis, respeitados os limites
Iegais. Â democtacia exige ttanspatência dos servidores púbücos no exercício de sua função.

É i-pottrrrte saüentat que, quanto à rntegridade sexual de cdanças e do adolescentes, a

famita também está submetida a Iimites legais que os pÍotegem, sendo devet do Podet Pírbüco agt
quando houver violações.

Infeüzmente, poÍ desconhecimento, má-fé ou despreparo, diversos serviços e serwidores
púbücos que atendem crianças e adolescentes desrespeitam os dirsilor fundamentais rnfanto-juvenis
g e direito da famita na formaçào moral dos frlhos, e expõem crianças e adolescentes a conteúdo
pornográFrco, obsceno ou impróprio, bem como os induzem à ercttzaçáo precoce.
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À lei não permite ministrar ou apresentâr temas da sexualidade adulta a crianças e

adolescentes - abordando conceitos impróprios ou complexos. Por isto, a especial proteção legal é
necessária por lhes faltar o discetnimento, â mâtuÍidade e a experiêncta paru conduzir sua própria
vontade, sendo necessário protegê-las, não apenas do pornográítco e obsceno, mas também de

mensagens imprópdas âo seu entendimento, umâ vez que ainda estão em fotmação os cdtérios que

regularão suas vontades, desejos, interesses, motal e catâter. O Codigo de Defesa do Consumidor
reconhece expücitamente esta ftagiüdade psicológica da crtança em seu atigo 37, ao considerar
abusiva a publicidade que se aproveita de sua menoÍ experiência.

Importante considerar Íecentes decisão do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso

Especial 1.543.267-SC, que considetou como pornográficas, p^ra fins de tipif,rcação no crime
previsto no aÍt. 241-B do Estatuto da Ctança e do Adolescente, fotos "com enfoque nos órgãos

genitais de adolescente, ainda que cobertos poÍ peças de roupa, e de poses nitidamente sensuais em

que explorada sua sexuaüdade com conotâção obscenâ e poÍnogÍâítca."

O Superior Tribunal de Justiça proclamou em outrâ decisão, que a integridade sexual da

criança não é violada somente com o contato Frsicosexual, mas também com imagens de cunho
pornográÍico ou libidinoso. S.ecurso em HC 70.976/MS)

Portanto, esta lei objetiva ÍestauÍaÍ e garanit a cidadanía e â transparência nas políticas e

serviços públicos, bem como em atividades patÍocinadas ou autortzadas pelo Podet Púbüco.

Esta lei vai garantu a efrcâcia e o respeito às crianças e adolescentes do Brasil, fazendo
respeitar, no âmbito da Adminisúaçào Púbüca municipal a Constituição e as leis federais vigentes no
país que protegem a integddade sexual e a inocência de crianças e adolescentes.

Anexo

Conteúdo da legislação referida

Â Constituição Federal:

Art. 226 (capuÍ): Â família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
An. 229 (caput): Os pais têm o dever de assisú, cflaÍ e educar os filhos menoÍes, e os

filhos maiores têm o dever de ajudar e 
^mpaÍaÍ 

os pais na velhice, carência ou enfermidade.
Art. 227. A produção e â pÍogÍamação das emissotas de rádio e televisão atenderão aos

segurntes princípios:

IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da famtha.

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos - também conhecida como Pacto de

São José da Costa Rica - estabelece:

Art.12. Liberdade de consciência e de religião.

1.. Os pais (...) têm direito a que seus fllhos recebam a educação religiosa e moral que

esteja de acordo com suâs convlcçoes

Rua Pernambuco, 1843 Centro CEP 85810-021 - Cascavel - Paraná

Fone l45l 3321-8800 - Fax l45l 332 L www.camaracascavel.pr.gov.br - e-mail:admi scavel. pr.gov.br

\



ESTADo Do eaRaruÁ

O Código Civil brasileiro dispõe:

Art. 1..634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno
exetcício do podet famiüar, que consiste em, quanto aos Íilhos:

I - diÍlglÍ-lhes a criação e a educaçã"; (...)

V - representá-los, até aos dezesseis aflos, nos atos da vida civil,(...) ;

Art. 932. São também tesponsáveis pela teparação civil:

I - os pais, pelos filhos menoÍes que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia;

O Estatuto da Criança e do Âdolescente determina:

Art. 78. As revistas e pubiicações contendo matedal impróprio ou inadequado a crianças e

adolescentes deverão ser comerciahzadas em embalagem lactada, com a advettência de seu

conteúdo.

ParágraÍo único. Âs editoras cuidarão paÍa que as capas que contenham mensagens

pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca.

Art.79. Âs revistas e pubücações destinadas ao público infanto-juvenil (...), deverão
respeitat os valores éticos e sociais da pessoa e da famita.

Att. 232. Submeter criança ou adolescente sob sua autoddade, guarda ou vigilância a

vexame ou â constÍangimento:
Pena - detenção de seis meses a dois anos.

Att. 241-F,. Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a expressão "cena de sexo explícito
ou poÍnogÍáfrca" compreende qualquer situação que envolva críatça ou adolescente em atrvidades

sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgàos genitais de uma criança ou adolescente

para f,rns pnmordialmente sexuais.

O Código Penal Brasileiro fixa como crime:

Art. 218-À. Praticar, na pÍesença de alguém menor de 14 (c^torue) aÍlos, ou induzi-lo a

presenciar, conjunção camal ou outÍo ato libidrnoso, a fim de satisfazer lascívia propria ou de

outÍem:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.

Art,233 -Pratscar ato obsceno em lugar púbüco, ou aberto ou exposto ao público:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Art, 234 - Fazer, importar, expoÍtaÍ, adquirir ou teÍ sob sua guarda, para fi.m de

comércio, de distribuição ou de exposição pública, esctito, desenho, pintura, estampa ou qualquer
objeto obsceno:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Parágrafo único - Incorre fla mesma peÍla quem;
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I - vende, distribui ou expõe à venda ou ao público qualquer dos objetos referidos neste

arAgo;

II - reahza, em lugar público ou acessível ao púbüco, repÍesentaçáo teaúal, ou exibição
cinematogrâfica de catâter obsceno, ou qualquer outÍo espetáculo, que tenhâ o mesmo catâter;

III - reabza, em lugar púbüco ou acessível ao púbüco, ou pelo râüo, audição ou tecitação
de caráter obsceno.

r.)
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