PROJETO DE LEI Nº___________DE__________2015.

Institui a Semana Estadual de
Conscientização e Divulgação do
Disque Direitos Humanos – Disque
100, a ser realizada anualmente no
período de 15 a 21 de maio.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art.10
da Constituição Estadual decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual de Conscientização e Divulgação do
Disque Direitos Humanos – Disque 100, a ser realizada anualmente no período
de 15 a 21 de maio.
Art. 2º - A semana instituída no art. 1º passa a integrar o calendário oficial de
eventos do Estado.
Art. 3º - A Semana Estadual de Conscientização e Divulgação do Disque
Direitos Humanos – Disque 100 terá por objetivo conscientizar a população,
através de procedimentos informativos, educativos, palestras, audiências
públicas, seminários, conferências ou congressos, a fim de que a sociedade
discuta iniciativas de prevenção e combate aos crimes de pedofilia, entendidos
estes como todos os crimes de natureza sexual cometidos contra a criança e o
adolescente, abuso e exploração sexual, incluindo a pornografia infantil.
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Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Este projeto de lei tem por finalidade conscientizar a
população para a prevenção e combate aos crimes ligados à pedofilia (abuso
sexual e exploração sexual) e consequente defesa dos direitos da criança e do
adolescente, especialmente direito à saúde e à dignidade, prioridade absoluta
constitucional (art. 227 da Constituição Federal de 1988).
“Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança e ao adolescente, 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.”
O abuso sexual ou a exploração sexual cometidos contra criança
e adolescente atingem todos os seus direitos. A criança que é vítima de um
crime ligado a pedofilia tem evidentemente desrespeitados seus direitos à
saúde (uma vez que é agredida fisicamente pelo abuso sexual), à vida, à
dignidade, ao respeito e à liberdade. A criança que é vítima de pedofilia tem
atacada drasticamente sua autoestima, via de regra se torna depressiva e
apresenta sequelas para toda a vida, tendo atingidos, pois, seus direitos à
saúde

(também

mental),

à

alimentação,

à

educação,

ao

lazer,

à

profissionalização e à cultura.
Um dos fatores mais importantes para a prevenção e o combate
ao abuso e à exploração sexual infantil é a conscientização da população,
garantindo o direito à saúde (física e mental) de milhares de crianças e
adolescentes.
O conhecimento mínimo a respeito do assunto é necessário não
somente para que as pessoas façam as denúncias (e de modo responsável),
propiciando a repressão legal ao crime, mas principalmente para que efetivem
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a prevenção, evitando que crianças e adolescentes sejam vítimas de estupro e
exploração sexual.
Nos últimos anos se tem observado, através dos indicadores
oficiais e da mídia, um expressivo aumento nas notificações de casos de
crimes de violência sexual contra crianças, seja exploração ou abuso sexual:
estupros, prostituição, pornografia infantil. O Ministério Público Federal
computou milhares de denúncias, tanto envolvendo a internet, especialmente
as redes sociais, quanto fora dela (em casa, escola, rua, etc.).
A conscientização da população é fundamental para a proteção
da criança e do adolescente brasileiros do abuso e da exploração sexual, para
que tais casos não fiquem impunes. Toda legislação de proteção à enorme
parcela infantil de nossa nação torna-se inócua sem a efetiva participação da
sociedade, ou seja, sem a revelação dos casos aos quais a lei deve ser
aplicada com todo o rigor. A denúncia responsável é o ponto de partida para o
atendimento das vítimas de crimes de pedofilia, bem como da punição dos
criminosos. A notificação também configura a prevenção, evidentemente. É
preciso que todos estejamos atentos. Toda a sociedade, especialmente pais,
professores, médicos e aqueles que lidam diretamente com crianças. O
combate direto, através dos processos criminais é fundamental, mas a
prevenção, através das campanhas educativas com participação da sociedade,
é o modo mais eficiente de enfrentar os crimes de pedofilia, porque evita a
vitimização.
Enfrentar os crimes ligados à pedofilia, que atingem diretamente
todos os direitos da criança e do adolescente, é proteger a vítima,
especialmente através do esclarecimento, da prevenção e da assistência, ao
lado do combate severo e incansável ao crime.
O Disque Direitos Humanos – Disque 100 é um serviço de
utilidade pública da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República (SDH/PR), vinculado a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos,
destinado a receber demandas relativas a violações de Direitos Humanos, em
especial as que atingem populações com vulnerabilidade acrescida, como:
Crianças e Adolescentes, Pessoas Idosas, Pessoas com Deficiência, LGBT,
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Pessoas em Situação de Rua e Outros, como quilombolas, ciganos, índios,
pessoas em privação de liberdade.
O serviço inclui ainda a disseminação de informações sobre
direitos humanos e orientações acerca de ações, programas, campanhas e de
serviços de atendimento, proteção, defesa e responsabilização em Direitos
Humanos disponíveis no âmbito Federal, Estadual e Municipal.
O Disque Direitos Humanos – Disque 100 funciona diariamente,
24 horas, por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações podem
ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem direta e gratuita, de qualquer
terminal telefônico fixo ou móvel, bastando discar 100. As denúncias podem ser
anônimas, e o sigilo das informações é garantido, quando solicitado pelo
demandante.
A Ouvidoria e o Disque Direitos Humanos - Disque 100 são
responsáveis por receber, examinar e encaminhar as denúncias de violações
de direitos humanos, sem as informações para registro, a verificação da
situação de violação só poderá ser averiguada pelos órgãos competentes da
rede de direitos humanos, com informações suficientes de onde encontrar a
vítima e de como é a violação.
As denúncias recebidas são analisadas e encaminhadas aos
órgãos de proteção, defesa e responsabilização em direitos humanos, no prazo
máximo de 24 horas, respeitando a competência e as atribuições específicas,
porém priorizando qual órgão intervirá de forma imediata no rompimento do
ciclo de violência e proteção da vítima.

Sala das Sessões aos________de________de 2015.

Atenciosamente,
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Delegada Adriana Accorsi
Deputada Estadual
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