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Essa é uma das alterações no Estatuto da Criança propostas por parlamentares  
 
Jovens fumam maconha no campus da USP: "Comecei quatro anos antes de entrar aqui", diz 
aluno. 
  
O Congresso deu ontem o primeiro passo para a modificação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou, por unanimidade, 
projeto que proíbe propaganda de cigarro perto de escolas, dobra punição para quem usar 
imagens sexuais de adolescentes e veta a divulgação de iniciais de infratores. O texto, que inclui 
outras 18 propostas em tramitação na Casa, também muda o Código Penal, aumentando penas 
para estupro.  
 
O projeto proíbe a exploração de menores para lucros patrimoniais, com pena de 2 a 6 anos de 
prisão. É o caso de uso de crianças e adolescentes para pedir esmolas ou vender produtos em 
semáforos.  
 
Pela primeira vez, o ECA poder ter um item específico sobre veiculação pela internet de cenas 
pornográficas com adolescentes. Para este caso, a nova redação estabelece 2 a 6 anos de prisão. 
A mesma punição será aplicada a produções de teatro, televisão e cinema. A pena atual é de 1 a 
4 anos.  
 
Nem doces - A proposta será votada na próxima semana, quando a Câmara pretende dedicar-se a 
projetos de segurança pública.  
 
Para alguns parlamentares, entre as mudanças mais importantes do ECA estão as relativas ao 
fumo. Um novo artigo proíbe o fornecimento de cigarros para menores, mesmo gratuitamente. No 
projeto foi acrescentado artigo na Lei do Fumo, proibindo outdoors, faixas, painéis, cartazes ou 
qualquer outro tipo de propaganda perto de escolas.  
 
Não poderão mais ser fabricados doces e brinquedos que imitem cigarro. Fica vetada a confecção 
de bonés e camisetas com propaganda de cigarro. Para todos os casos, a pena é de 6 meses a 2 
anos, além de multa. A mesma pena é aplicada a estabelecimentos que venderem cigarros para 
adolescentes e crianças.  
 
Se o projeto for aprovado, a pena para quem fizer sexo com adolescente sobe para 2 a 6 anos de 
prisão (hoje, é de 1 a 4). Se a vítima for menor de 14 anos, haverá acréscimo de um terço na 
punição, o que hoje não existe.  
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