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Apresentação

O PAPEL DO PARLAMENTAR NA PROMOÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS

Deputado Arlindo Chinaglia
Presidente da Câmara dos Deputados

A

comemoração conjunta dos 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos 20 anos da Constituição de 1988 nos convida à reflexão sobre o papel do poder
legislativo na promoção e proteção de direitos e compromissos
institucionais do Estado com respeito aos direitos humanos, expressos nesses documentos fundamentais.
Contudo, a realização dos direitos inseridos em nossa Carta
Magna pressupõe a colaboração informada dos cidadãos brasileiros. Para isso reunimos neste compêndio a própria Declaração
Universal e o Artigo 5o da Constituição Federal, juntamente com
estatutos e outros textos que a Comissão de Direitos Humanos e
Minorias desta Casa compilou, com base em sua já vasta experiência de 12 anos de atividades.
Antes mesmo de 1996, quando foi constituído esse órgão da
Câmara dos Deputados, o parlamento brasileiro já exercia papel
crucial na construção de uma cultura de paz e de respeito pelo
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cidadão. Nas últimas décadas, foram numerosas as comissões
parlamentares de inquérito que desvendaram e inibiram variadas formas de violações graves à dignidade humana no Brasil,
abrindo assim caminho para melhores padrões de convivência
em sociedade.
Mas o primeiro impulso nesta direção foi, sem dúvida, a Constituição de 1988, que incorporou no nosso ordenamento jurídico
um conjunto de direitos previstos em tratados internacionais e
atribuiu a muitos direitos coletivos o status de direitos humanos,
especialmente no que concerne a temas sociais e econômicos.
O compromisso com os direitos humanos no Legislativo tem
sido permanente. No Congresso Nacional, foram aprovadas leis,
bem como estatutos que ampliam o livre exercício da cidadania
e sua proteção. Como exemplos podemos citar a aprovação, em
1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Estatuto
do Idoso, em 2003, da Lei Maria da Penha, em 2007, ou da
aprovação, em 2008, e incorporção no texto constitucional
brasileiro, da Convenção Internacional sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência.
Além disso, o exemplo do parlamento nacional tem gerado
frutos na criação de instituições homólogas estaduais e municipais. Em todas as Assembléias Legislativas, e num número crescente de Câmaras Municipais, têm sido criadas Comissões de
Direitos Humanos.
Não seria exagero afirmar que os direitos humanos encontram no Parlamento um habitat natural. A própria pluralidade
das representações políticas nas casas legislativas exige dos deputados e senadores o respeito às diferenças, a convivência com a
diversidade e o exercício da tolerância.
A intervenção do parlamentar na garantia e promoção de direitos é diferente dos demais sujeitos políticos. Suas funções não
se confundem com as do delegado de polícia, advogado, promotor de justiça ou juiz. A principal atribuição de um parlamentar
engajado na luta pelos direitos humanos é não permitir que uma
denúncia de violação fique sem resposta das instituições públicas
competentes. O parlamentar tem a prerrogativa de monitorar as
denúncias contra os direitos humanos, investigar sua procedência,
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assim como demandar e controlar, de forma democrática, as atividades saneadoras destes desvios até seu desfecho final, exigindo
das autoridades competentes as medidas eficientes.
Frente a denúncias de violações contra os direitos humanos,
os parlamentares podem organizar comissões parlamentares de
inquérito, como as recentes sobre sistema carcerário ou prostituição infantil, realizar inspeções in loco, aprovar leis que promovam e garantam os direitos humanos, fazer relatórios sobre
o cumprimento dos instrumentos internacionais e de outros documentos com valor legal, enfim, zelar pela aplicação das leis e
requerer informações.
Na área de direitos humanos é notável o papel de deputados
federais nas 11 conferências nacionais sobre direitos humanos
já realizadas, nas duas edições do Programa Nacional de Direitos
Humanos, e em caravanas temáticas (pelos sistemas penitenciário, manicomial, internação de adolescentes, asilos para idosos
etc). Ao aprofundar o estudo sobre tais atividades em parceria
com movimentos sociais, organizações não-governamentais e
especialistas e outros órgãos do poder público, a Câmara dos
Deputados tem colhido subsídios e promovido o entendimento
para melhorar a vida de muitos brasileiros.
Se muito foi feito, muito mais há por fazer, pois os direitos
humanos são construção cotidiana, que em face da dinâmica histórica adquirem novas configurações e propõem novos desafios.
É com a intenção de contribuir para municiar todos os que lutam
para universalizar e elevar o padrão de respeito aos direitos humanos que a Câmara dos Deputados oferece esta publicação.


Os Direitos Humanos nos 60 anos da Declaração

ação parlamentar

Apresentação

O AVANÇO DOS DIREITOS HUMANOS NO BRASIL

Deputado Pompeo de Mattos
Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias

A

o completarmos 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) é motivo de grande regozijo a
constatação de que, apesar dos pesares, houve avanço nos
objetivos e princípios de seu texto no Brasil. Inspirados na DUDH,
uma extensa teia de instrumentos legais deram maior substância
aos direitos humanos, na área dos direitos civis, principalmente.
O longo processo de aprimoramento da legislação brasileira, em
muitos aspectos incorporou as normas da Declaração.
Exemplos dos avanços da legislação brasileira na busca de
garantir os direitos individuais de cidadão e de segmentos desprovidos de maior capacidade de auto-defesa, são o Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA) e o Estatuto do Idoso. Também, temos que destacar a adesão do Brasil a diversos tratados
e acordos internacionais, no âmbito da ONU e da OEA, tais
como, Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes; a Convenção Sobre
os Direitos Políticos da Mulher, Convenção Internacional sobre
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a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial; o Estatuto de Roma que criou o Tribunal Penal Internacional, que
julga crimes de lesa-humanidade; a Convenção Internacional
dos Direitos da Pessoa com Deficiência; a Convenção Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores.
Outros aguardam ratificação e encontram-se em discussão
no Congresso Nacional, como o Convenção Sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes de Lesa Humanidade; e a Convenção Interamericana Sobre a Desaparição
Forçada de Pessoas.
Não foi apenas no âmbito legislativo que o Brasil vem aprimorando mecanismos de apoio aos princípios da Declaração
Universal dos Direitos Humanos. A partir da Constituição federal de 1998, diversas instâncias de poder e interação com a
sociedade vem sendo constituídas e consolidadas para esse fim.
Grande papel tem sido desempenhado por esses organismos,
como a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara
dos Deputados, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa do Senado Federal, as comissões de Direitos Humanos nas Assembléias Legislativas e nas Câmaras Municipais. Na
esfera do poder judiciário e do acesso à justiça, podemos citar
as varas especializadas e promotorias de direitos humanos, bem
como, as defensorias públicas. Todos eles são instrumentos fundamentais na promoção e garantia dos direitos humanos. Não
são perfeitos, carecem de aperfeiçoamento, amadurecimento e
ampliação de suas estruturas de atendimento e atuação. Mas já
despontam, nesses 20 anos da nossa Carta Magna, como verdadeiros refúgios e esperança para todos aqueles que são vítimas de
violações de direitos individuais.
Neste compêndio buscamos reunir o que há de mais importante na legislação internacional e brasileira de direitos humanos, o que poderá servir de referência para estudantes, operadores do direitos e entidades voltadas para a promoção do direitos
humanos. Também, é possível encontrar aqui orientação para
quem precisa recorrer aos organismos responsáveis em garantir
a prevalência dos instrumentos legais.
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A generalizada e recorrente violação dos direitos humanos costuma influenciar a sociedade no sentido de pôr em dúvida a validade, relevância e aplicabilidade dos princípios da Declaração.
Ora, não é o mérito da Declaração que deve ser questionado, e
sim a nossa capacidade e empenho em aplicar suas regras. Há que
se trabalhar incessantemente para fortalecer as instituições, garantindo-lhes independência e eficácia para satisfazer às exigências da lei, visando a responsabilização dos violadores dos direitos
humanos. Não se pode também negligenciar a educação para os
direitos humanos, de modo a edificar uma cultura comprometida com os valores humanistas na sociedade. Só assim asseguraremos que haja justiça social, com real acesso à condições dignas
de alimentação, educação, saúde, habitação, segurança, acesso à
justiça, e outros direitos e necessidades básicas, de acordo com o
espírito da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
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Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III)
da Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de
dezembro de 1948

ação parlamentar

Declaração Universal dos
Direitos Humanos

PREÂMBULO
Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente
a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais
e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz
no mundo;
Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos
humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo em que os
homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade
de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado
como a mais alta aspiração do homem comum;
Considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de Direito, para que o homem não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra tirania e a opressão;
Considerando essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações;
Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na
Carta, sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e
no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos dos homens
e das mulheres, e que decidiram promover o progresso social e
melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla;
Considerando que os Estados-Membros se comprometeram
a desenvolver, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito
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universal aos direitos humanos e liberdades fundamentais e a
observância desses direitos e liberdades;
Considerando que uma compreensão comum desses direitos
e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso;
A Assembléia Geral proclama
A presente Declaração Universal dos Diretos Humanos como o
ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações,
com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade,
tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, através do
ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos
e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter
nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e
a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos
próprios Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição.
Artigo I

Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade
e direitos. São dotadas de razão e consciência e
devem agir em relação umas às outras com espírito
de fraternidade.

Artigo II

Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e
as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza,
origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou
qualquer outra condição.

Artigo III

Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.

Artigo IV

Ninguém será mantido em escravidão ou servidão, a
escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em
todas as suas formas.
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Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.

Artigo VI

Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares,
reconhecida como pessoa perante a lei.

Artigo VII

Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação
que viole a presente Declaração e contra qualquer
incitamento a tal discriminação.

Artigo VIII

Toda pessoa tem direito a receber dos tributos nacionais competentes remédio efetivo para os atos que
violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei.

Artigo IX

Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.

Artigo X

Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma
audiência justa e pública por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos
e deveres ou do fundamento de qualquer acusação
criminal contra ele.

Artigo XI

1. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o
direito de ser presumida inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei,
em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa.

		

2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou
omissão que, no momento, não constituíam delito
perante o direito nacional ou internacional. Tampouco
será imposta pena mais forte do que aquela que, no
momento da prática, era aplicável ao ato delituoso.

ação parlamentar

Artigo V
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Artigo XII

Ninguém será sujeito a interferências na sua vida
privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação.
Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais
interferências ou ataques.

Artigo XIII

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção
e residência dentro das fronteiras de cada Estado.

		

2. Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país,
inclusive o próprio, e a este regressar.

Artigo XIV

1. Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito
de procurar e de gozar asilo em outros países.

		

2. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos propósitos e
princípios das Nações Unidas.

Artigo XV

1. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade.

		

2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade.

Artigo XVI

1. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer retrição de raça, nacionalidade ou religião, têm
o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução.

		

2. O casamento não será válido senão com o livre e
pleno consentimento dos nubentes.

Artigo XVII

1. Toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em
sociedade com outros.

		

2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade.

18
Direitos Humanos e Minorias

Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento,
consciência e religião; este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de
manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela
prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular.

Artigo XIX

Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e idéias por quaisquer meios e
independentemente de fronteiras.

Artigo XX

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e
associação pacíficas.

		

2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma
associação.

Artigo XXI

1. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo de sue país, diretamente ou por intermédio de
representantes livremente escolhidos.

		

2. Toda pessoa tem igual direito de acesso ao serviço
público do seu país.

		

3. A vontade do povo será a base da autoridade do
governo; esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto
secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto.

Artigo XXII

Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização, pelo esforço
nacional, pela cooperação internacional e de acordo
com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis

ação parlamentar

Artigo XVIII
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à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua
personalidade.
Artigo XXIII

1. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha
de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego.

		

2. Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito a
igual remuneração por igual trabalho.

		

3. Toda pessoa que trabalhe tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim
como à sua família, uma existência compatível com
a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social.

		

4. Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e
neles ingressar para proteção de seus interesses.

Artigo XXIV

Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive
a limitação razoável das horas de trabalho e férias
periódicas remuneradas.

Artigo XXV

1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz
de assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados
médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito
à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos
meios de subsistência fora de seu controle.

		

2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas
dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma
proteção social.

Artigo XXVI

1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução
será gratuita, pelo menos nos graus elementares e
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2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas
liberdades fundamentais. A instrução promoverá a
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as
nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as
atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz.

		

3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos.

Artigo XXVII

1. Toda pessoa tem o direito de participar livremente
da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de
participar do processo científico e de seus benefícios.

		

2. Toda pessoa tem direito à proteção dos interesses
morais e materiais decorrentes de qualquer produção
científica, literária ou artística da qual seja autor.

Artigo XVIII

Toda pessoa tem direito a uma ordem social e
internacional em que os direitos e liberdades
estabelecidos na presente Declaração possam ser
plenamente realizados.

Artigo XXIV

1. Toda pessoa tem deveres para com a comunidade,
em que o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível.

		

2. No exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa estará sujeita apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar
o devido reconhecimento e respeito dos direitos e

ação parlamentar

fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a
todos, bem como a instrução superior, esta baseada
no mérito.
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liberdades de outrem e de satisfazer às justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de
uma sociedade democrática.
		

3. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese
alguma, ser exercidos contrariamente aos propósitos
e princípios das Nações Unidas.

Artigo XXX

Nenhuma disposição da presente Declaração pode
ser interpretada como o reconhecimento a qualquer
Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à
destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui
estabelecidos.
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Sentido Histórico da
Declaração Universal

Fábio Konder Comparato

D

urante a sessão de 16 de fevereiro de 1946 do Conselho
Econômico e Social das Nações Unidas, ficou assentado
que a Comissão de Direitos Humanos, a ser criada, deveria desenvolver seus trabalhos em três etapas. Na primeira, incumbir-lhe-ia elaborar uma declaração de direitos humanos, de
acordo com o disposto no artigo 55 da Carta das Nações Unidas.
Em seguida, dever-se-ia produzir, no dizer de um dos delegados
presentes àquela reunião, “um documento juridicamente mais
vinculante do que uma mera declaração”, documento esse que
haveria de ser, obviamente, um tratado ou convenção internacional. Finalmente, ainda nas palavras do mesmo delegado, seria
preciso criar “uma maquinaria adequada para assegurar o respeito aos direitos humanos e tratar os casos de violação”.
A primeira etapa foi concluída pela Comissão de Direitos Humanos em 18 de junho de 1948, com um projeto de Declaração
Universal de Direitos Humanos, aprovado pela Assembléia Geral
das Nações Unidas em 10 de dezembro do mesmo ano. A Segunda etapa somente se completou em 1966, com a aprovação
de dois pactos, um sobre direitos civis e políticos, e outro sobre
direitos econômico, sociais e culturais. Antes disso, porém, a Assembléia Geral das Nações Unidas aprovou várias convenções
sobre direitos humanos, referidas mais abaixo. A terceira etapa,
consistente na criação de mecanismos capazes de assegurar a
universal observância desses direitos, ainda não foi completada.
Por enquanto, o que se conseguiu foi instituir um processo de
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reclamações junto à Comissão de Direitos Humanos das Nações
Unidas, objeto de um protocolo facultativo, anexo ao Pacto sobre direitos civis e políticos.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, como se percebe da leitura de seu preâmbulo, foi redigida sob o impacto
das atrocidades cometidas durante a 2ª Guerra Mundial, e cuja
revelação só começou a ser feita – e de forma muito parcial, ou
seja, com omissão de tudo o que se referia à União Soviética e de
vários abusos cometidos pelas potências ocidentais – após o encerramento das hostilidades. Além disso, nem todos os membros
das Nações Unidas, à época, partilhavam por inteiro as convicções expressas no documento: embora aprovado por unanimidade, os países comunistas (União Soviética, Ucrânia e Rússia
Branca, Tchecoslováquia, Polônia e Iugoslávia), a Arábia Saudita
e África do Sul abstiveram-se de votar.
Seja como for, a Declaração, retomando os ideais da Revolução Francesa, representou a manifestação histórica de que se
formara, enfim, em âmbito universal, o reconhecimento dos
valores supremos da igualdade, da liberdade e da fraternidade
entre os homens, como ficou consignado em seu artigo I. A cristalização desses ideais em direitos efetivos, como se disse com
sabedoria na disposição introdutória da Declaração, far-se-á progressivamente, no plano nacional, como fruto de um esforço
sistemático de educação em direitos humanos.
A FORÇA JURÍDICA DO DOCUMENTO
Tecnicamente, a Declaração Universal dos Direitos do Homem é uma recomendação, que a Assembléia Geral das Nações
Unidas faz aos seus membros (Carta das Nações Unidas, artigo
10). Nesta condição, costuma-se sustentar que o documento não
tem força vinculante. Foi por essa razão, aliás, que a Comissão
de Direitos Humanos concebeu-a, originalmente, como etapa
preliminar à adoção ulterina de um pacto ou tratado internacional sobre o assunto, como lembrado acima.
Esse entendimento, porém, peca por excesso de formalismo. Reconhece-se hoje, em toda parte, que a vigência dos direito humanos independe de sua declaração em constituições,
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leis e tratados internacional, exatamente porque se está diante
de exigências de respeito à dignidade humana, exercidas contra
todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não. A doutrina jurídica contemporânea, de resto, como tem sido reiteradamente
assinalado nesta obra, distingue os direitos humanos fundamentais, na medida em que estes últimos são justamente os direitos
humanos consagrados pelo Estado como regras constitucionais
escritas. É óbvio que a mesma distinção há de ser admitida no
âmbito do direito internacional.
Já se reconhece aliás, de há muito, que a par dos tratados
ou convenções, o direito internacional é também constituído
pelos costumes e os princípios gerais de direito, como declara
o Estatuto da Corte internacional de Justiça (art. 38). Ora, os
direitos definidos na Declaração de 1948 correspondem, integralmente, ao que o costume e os princípios jurídicos internacionais reconhecem, hoje, como exigências básicas de respeito
à dignidade humana. A própria Corte Internacional de Justiça
assim tem entendido. Ao julgar, em 24 de maio de 1980, o caso
de retenção, como reféns, dos funcionários que trabalhavam
na embaixada norte-americana em Teerã, a Corte declarou que
“privar indevidamente seres humanos de sua liberdade, e sujeitá-los a sofrer constrangimentos físicos é, em si mesmo, incompatível com os princípios da Carta das Nações Unidas e com os
princípios fundamentais enunciados na Declaração Universal
dos Direitos Humanos”.
Inegavelmente, a Declaração Universal de 1948 representa a
culminância de um processo ético que, iniciado com a Declaração dos direito do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa, levou ao reconhecimento da igualdade essencial de todo
ser humano em sua dignidade de pessoa, isto é, como fonte de
todos os valores, independentemente das diferenças de raça,
cor, sexo, língua, religião, opinião, origem nacional ou social,
riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição, como se diz
em seu artigo II. E esse reconhecimento universal da igualdade humana só foi possível quando, ao término da mais desumanizadora guerra de toda a História, percebeu-se que a idéia
de superioridade de uma raça, de uma classe social, de uma
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cultura ou de uma religião, sobre todas as demais, põe em risco
a própria sobrevivência da humanidade.
O TEOR DO DOCUMENTO
A Declaração abre-se com a proclamação dos três princípios
axiológicos fundamentais em matéria de direitos humanos: a liberdade, a igualdade e a fraternidade.
A formação histórica dessa tríade sagrada remonta a Revolução Francesa. Mas a sua consagração oficial em textos jurídicos
só se fez tardiamente. A Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão de 1789, tal como o Bill of Rights de Virgínia de 1776,
só se referem à liberdade e à igualdade. A fraternidade veio a
ser mencionada, pela primeira vez – e, ainda assim, não como
princípio jurídico, mas como virtude cívica -, na constituição
francesa de 1791. Foi somente no texto constitucional da Segunda república francesa, em 1848, que o tríptico veio a ser oficialmente declarado.
O princípio da igualdade essencial do ser humano, não obstante as múltiplas diferenças de ordem biológica e cultural que
os distinguem entre si, é afirmado no artigo II. O pecado capital
contra a dignidade humana consiste, justamente, em considerar
e tratar o outro – um indivíduo, uma classe social, um povo –
como um ser inferior sob pretexto da diferença de etnia, gênero,
costumes ou fortuna patrimonial. Algumas diferenças humanas,
aliás, não são deficiências, mas bem ao contrário, fontes de valores positivos e, como tal, devem ser protegidas e estimuladas.
Como conseqüências dessa igualdade de essência, o artigo VII
reafirma a regra fundamental da isonomia, proclamada desde as
revoluções americana e francesa do século XVIII.
Na Declaração Universal dos Direitos do Homem, o princípio da liberdade compreende tanto a dimensão política, quanto a individual. A primeira vem declarada no artigo XXI e a
Segunda nos artigos VII e XVI a XX. Reconhece-se, com isto,
que ambas essas dimensões da liberdade são complementares e
independentes. A liberdade política, sem as liberdades individuais, não passa de engodo demagógico de Estados autoritários
ou totalitários. E o reconhecimento das liberdades individuais,
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sem efetiva participação política do povo no governo, mal esconde a dominação oligárquica dos mais ricos.
O princípio da solidariedade está na base dos direitos
econômicos e sociais, que a Declaração afirma nos artigos XXII a
XXVI. Trata-se de exigências elementares de proteção às classes
ou grupos sociais mais fracos ou necessitados, a saber:
• o direito à seguridade social (arts. XXII e XXV);
• o direito ao trabalho e à proteção contra o desemprego
(art. XXIII, 1);
• os principais direitos ligados ao contrato de trabalho, como
a remuneração igual por trabalho igual (art. XXIII, 2), o salário mínimo (art. XXIII, 3); o repouso e o lazer, a limitação horária da jornada de trabalho, as férias remuneradas (art. XXIV);
• a livre sindicalização dos trabalhadores (art. XXIII, 4);
• o direito à educação: ensino elementar obrigatório e gratuito, a generalização da instrução técnico-profissional,
a igualdade de acesso ao ensino superior (art. XXVI).
A Organização Internacional do Trabalho, em particular, tem
desenvolvido por meio de convenções os vários direitos do trabalhador declarados no artigo XXIII.
Após enunciar, nos três primeiros artigos, os valores fundamentais da liberdade, da dignidade e da fraternidade, e proclamar que todos os seres humanos têm direito à vida, à liberdade e
à segurança pessoal, a Declaração assenta a proibição da escravidão e do tráfico de escravos (art. IV). Teria sido sem dúvida mais
lógico fazer preceder esse dispositivo da declaração de princípios
consignada no artigo VI: “todo homem tem direito de ser, em
todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei”. Este o
princípio capital em matéria de direitos humanos. Na verdade,
os escravos não são os únicos seres humanos aos quais se denegam todos os direitos: o mesmo ocorreu com os apátridas durante a 2ª Guerra Mundial, como será lembrado mais abaixo.
Em aplicação ao dispositivo no artigo IV da Declaração, uma
conferência de plenipotenciários, convocada pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, aprovou em 7 de setembro
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de 1956 uma Convenção Suplementar sobre a abolição da escravatura e de situações similares à escravidão, bem como do tráfico
de escravos.
Com base nos dispositivos da Declaração que consagram as
liberdades individuais clássicas e reconhecem os direitos políticos (art. XXI), as Nações Unidas adotaram, subseqüentemente,
três convenções internacionais. A primeira em 20 de dezembro
de 1952, destinada a regular os direitos políticos das mulheres,
segundo o princípio básico da igualdade entre os sexos. A Segunda, em 7 de novembro de 1962, sobre o consentimento para
o casamento, a idade mínima para o casamento e o registro de
casamentos (art. XVI da Declaração). A terceira, em 21 de dezembro de 1965, sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial.
A par desses direitos e liberdades tradicionais, a Declaração
estende o sistema de proteção universal da pessoa humana a
novos setores.
A 2ª Guerra Mundial engendrou uma multidão de refugiados,
em toda a Europa. Além disso, o Estado nazista aplicou, sistematicamente, a política de supressão da nacionalidade alemã
judaica. Logo após a guerra, Hannah Arendt chamou a atenção
para a novidade perversa desse abuso, mostrando como a privação de nacionalidade fazia vítimas pessoais excluídas de toda
proteção jurídica no mundo. Ao contrário do que se supunha
no século XVIII, mostrou ela, os direitos humanos não são protegidos independentemente da nacionalidade ou cidadania. O
asilado político deixa um quadro de proteção nacional para
encontrar outro. Mas aquele que foi despojado de sua nacionalidade, sem ser opositor político, pode não encontrar nenhum
Estado disposto a recebê-lo: ele simplesmente deixa de ser considerado uma pessoa humana. Numa fórmula tornada célebre,
Hannah Arendt concluiu que a essência dos direitos humanos
é o direito a ter direitos.
Tendo em vista esse precedente, a Declaração, além de reconhecer o direito de asilo a todas as vítimas de perseguição (art. XIV),
firma o direito de todos a uma nacionalidade (art. XV). As Nações
Unidas ocuparam-se sucessivamente dessa questão, em três oca-
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siões. Em 28 de junho de 1951, em obediência à Resolução 429
(Você) da Assembléia Geral, datada de 14 de dezembro de 1950,
uma conferência de plenipotenciários sobre o status dos refugiados apátridas aprovou uma primeira Convenção sobre a matéria.
Em 28 de setembro de 1954, outra Convenção internacional, invocando a Declaração Universal de Direitos Humanos, regulou a
situação dos apátridas não refugiados. Finalmente, em 30 de agosto de 1961, uma terceira Convenção, tendo por objeto reduzir o
número de apátridas, foi adotada por uma conferência de plenipotenciários, convocada por uma resolução da Assembléia Geral de 4
de dezembro de 1954.
Outro traço saliente da Declaração Universal de 1948 é a afirmação da democracia como único regime político compatível
com o pleno respeito aos direitos humanos (arts. XXI e XXIX,
alínea 2). O regime democrático já não é, pois, uma opção política entre muitas outras, mas a única solução legítima para a
organização do Estado.
É de se assinalar, finalmente, o reconhecimento, no artigo
XXVIII, do primeiro e mais fundamental dos chamados direitos
da humanidade, aquele que tem por objetivo a constituição de
uma ordem internacional respeitadora da dignidade humana.
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Constituição Federal de 1988 – O Artigo 5o

A Constituição Federal de 1988 é um marco do reencontro
do Brasil com os direitos humanos e a democracia. A Assembléia
Nacional Constituinte de 1997 e 1998 foi uma rica experiência
político-institucional, assim como a ampla mobilização social
que incidiu sobre o processo. O resultado foi a Constituição Cidadã, que ao completar 20 anos de vigência em 2008, tendo
passado por testes complicados, como um impeachment de um
presidente da República, e sempre alvo de críticas, demonstra
sua força e vocação para uma extensa permanência, ainda que
sujeita ao aperfeiçoamento ditado pelo tempo histórico.
Não raro o Artigo 5o da Carta Magna é apontado por juristas
e especialistas nacionais e estrangeiros como um dos seus pontos altos. Mais que isso, o Artigo 5o é modelar para outros processos constituintes, pois ali estão reunidos, numa formulação
contemporânea do atual momento histórico, princípios e valores fundamentais, verdadeiros pilares da dignidade e dos direitos
humanos, abrindo espaços para futuros avanços na legislação
e nas políticas públicas. Pela relevância do Artigo 5º da Constituição Federal para os direitos humanos, seu texto integral está
transcrito a seguir.
O ARTIGO 5O
Art. 5o

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
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estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e
à propriedade, nos termos seguintes:

I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações,
nos termos desta Constituição;
II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
III – ninguém será submetido a tortura nem a tratamento
desumano ou degradante;
IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado
o anonimato;
V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material, moral
ou à imagem;
VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais
de culto e a suas liturgias;
VII – é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva;
VIII – ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política,
salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal
a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;
IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação, independentemente de
censura ou licença;

32
Direitos Humanos e Minorias

XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
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X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas
hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal;
XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a
lei estabelecer;
XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao
exercício profissional;
XV – é livre a locomoção no território nacional em tempo
de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei,
nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;
XVI – todos podem reunir-se pacificamente, sem armas,
em locais abertos ao público, independentemente de
autorização, desde que não frustrem outra reunião
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo
apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;
XVII – é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;
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XVIII – a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a
interferência estatal em seu funcionamento;
XIX – as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial,
exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado;
XX – ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;
XXI – as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;
XXII – é garantido o direito de propriedade;
XXIII – a propriedade atenderá a sua função social;
XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação
por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse
social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;
XXV – no caso de iminente perigo público, a autoridade
competente poderá usar de propriedade particular,
assegurada ao proprietário indenização ulterior, se
houver dano;
XXVI – a pequena propriedade rural, assim definida em lei,
desde que trabalhada pela família, não será objeto
de penhora para pagamento de débitos decorrentes
de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os
meios de financiar o seu desenvolvimento;
XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização,
publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;
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a) a proteção às participações individuais em obras
coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;
b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;
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XXVIII – são assegurados, nos termos da lei:

XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais
privilégio temporário para sua utilização, bem como
proteção às criações industriais, à propriedade das
marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;
XXX – é garantido o direito de herança;
XXXI – a sucessão de bens de estrangeiros situados no País
será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes
seja mais favorável a lei pessoal do de cujus;
XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do
consumidor;
XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da
lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas
cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;
XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
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a) o direito de petição aos Poderes Públicos em
defesa de direito ou contra ilegalidade ou abuso
de poder;
b) a obtenção de certidões em repartições públicas,
para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;
XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito;
XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
XXXVII – não haverá juízo ou tribunal de exceção;
XXXVIII – é reconhecida a instituição do júri, com a organização
que lhe der a lei, assegurados:
a) a plenitude de defesa;
b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;
XXXIX – não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena
sem prévia cominação legal;
XL – a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;
XLI – a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos
direitos e liberdades fundamentais;
XLII – a prática do racismo constitui crime inafiançável e
imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos
da lei;
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XLIII – a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis
de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os
definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;
XLIV – constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de
grupos armados, civis ou militares, contra a ordem
constitucional e o Estado Democrático;
XLV – nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação
do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o
limite do valor do patrimônio transferido;
XLVI – a lei regulará a individualização da pena e adotará,
entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
XLVII – não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos
termos do art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
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d) de banimento;
e) cruéis;
XLVIII – a pena será cumprida em estabelecimentos distintos,
de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo
do apenado;
XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física
e moral;
L – às presidiárias serão asseguradas condições para que
possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação;
LI – nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes
da naturalização, ou de comprovado envolvimento
em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na
forma da lei;
LII – não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião;
LIII – ninguém será processado nem sentenciado senão pela
autoridade competente;
LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens
sem o devido processo legal;
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo,
e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes;
LVI – são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por
meios ilícitos;
LVlI – ninguém será considerado culpado até o trânsito em
julgado de sentença penal condenatória;
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LIX – será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;
LX – a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse
social o exigirem;
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LVIII – o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei;

LXI – ninguém será preso senão em flagrante delito ou por
ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;
LXII – a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre
serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;
LXIII – o preso será informado de seus direitos, entre os quais
o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;
LXIV – o preso tem direito à identificação dos responsáveis
por sua prisão ou por seu interrogatório policial;
LXV – a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;
LXVI – ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem
fiança;
LXVII – não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável
de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;
LXVIII – conceder-se-á habeas-corpus sempre que alguém sofrer
ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em
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sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso
de poder;
LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições
do Poder Público;
LXX – o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado
por:
a) partido político com representação no Congresso
Nacional;
b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos
interesses de seus membros ou associados;
LXXI – conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e
à cidadania;
LXXII – conceder-se-á habeas-data:
a) para assegurar o conhecimento de informações
relativas à pessoa do impetrante, constantes de
registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazêlo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;
LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima para propor ação
popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio
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LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
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público ou de entidade de que o Estado participe,
à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao
patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do
ônus da sucumbência;

LXXV – o Estado indenizará o condenado por erro judiciário,
assim como o que ficar preso além do tempo fixado
na sentença;
LXXVI – são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na
forma da lei:
a) o registro civil de nascimento;
b) a certidão de óbito;
LXXVII – são gratuitas as ações de habeas-corpus e habeas-data,
e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da
cidadania.
LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios
que garantam a celeridade de sua tramitação.
§ 1o As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
§ 2o Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios
por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que
a República Federativa do Brasil seja parte.
§ 3o Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos
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dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às
emendas constitucionais.
§ 4o O Brasil se submete à juridição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão.
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Estatuto da Criança e do Adolescente

Lei no 8.069,
de 13 de julho de 1990
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: Faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Título I
Das Disposições Preliminares
Art. 1o

Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e
ao adolescente.

Art. 2o

Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e
um anos de idade.
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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.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas
áreas relacionadas com a proteção à infância e à
juventude.
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. 6o

Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os
fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem
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Título II
Dos Direitos Fundamentais
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comum, os direitos e deveres individuais e coletivos,
e a condição peculiar da criança e do adolescente
como pessoas em desenvolvimento.

Capítulo I
Do Direito à Vida e à Saúde
Art. 7o

A criança e o adolescente têm direito a proteção à
vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas
sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições
dignas de existência.

Art. 8o

É assegurado à gestante, através do Sistema Único de
Saúde, o atendimento pré e perinatal.

§ 1o A gestante será encaminhada aos diferentes níveis de
atendimento, segundo critérios médicos específicos, obedecendo-se aos princípios de regionalização e hierarquização do Sistema.
§ 2o A parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo médico que a acompanhou na fase pré-natal.
§ 3o Incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à
gestante e à nutriz que dele necessitem.
Art. 9o

O poder público, as instituições e os empregadores
propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade.
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Art. 10.

Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção
à saúde de gestantes, públicos e particulares, são
obrigados a:

I – manter registro das atividades desenvolvidas, através de
prontuários individuais, pelo prazo de dezoito anos;
II – identificar o recém-nascido mediante o registro de
sua impressão plantar e digital e da impressão digital
da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas
pela autoridade administrativa competente;
III – proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recémnascido, bem como prestar orientação aos pais;
IV – fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato;
V – manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe.
Art. 11.

É assegurado atendimento integral à saúde da criança
e do adolescente, por intermédio do Sistema Único
de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário
às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. (Redação dada pela Lei no 11.185,
de 2005)

§ 1o A criança e o adolescente portadores de deficiência receberão atendimento especializado.
§ 2o Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles
que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
Art. 12.

Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em

46
Direitos Humanos e Minorias

Art. 13.

Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos
contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente
comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais.

Art. 14.

O Sistema Único de Saúde promoverá programas de
assistência médica e odontológica para a prevenção
das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de educação sanitária
para pais, educadores e alunos.
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tempo integral de um dos pais ou responsável, nos
casos de internação de criança ou adolescente.

Parágrafo único. É obrigatória a vacinação das crianças nos
casos recomendados pelas autoridades sanitárias.

Capítulo II
Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade
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. 16.

O direito à liberdade compreende os seguintes
aspectos:

I – ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais;
II – opinião e expressão;
III – crença e culto religioso;
IV – brincar, praticar esportes e divertir-se;
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V – participar da vida familiar e comunitária, sem
discriminação;
VI – participar da vida política, na forma da lei;
VII – buscar refúgio, auxílio e orientação.
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.

Capítulo III
Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária
Seção I
Disposições Gerais
Art. 19.

Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e
educado no seio da sua família e, excepcionalmente,
em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de
pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.

Art. 20.

Os filhos, havidos ou não da relação do casamento,
ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.
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O pátrio poder será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a
legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito
de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência.

Art. 22.

Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir
as determinações judiciais.

Art. 23.

A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do
pátrio poder.
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Art. 21.

Parágrafo único. Não existindo outro motivo que por si só
autorize a decretação da medida, a criança ou o adolescente
será mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em programas oficiais de auxílio.
Art. 24.

A perda e a suspensão do pátrio poder serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório,
nos casos previstos na legislação civil, bem como na
hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 22.

Seção II
Da Família Natural
Art. 25.

Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes.

Art. 26.

Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente,
no próprio termo de nascimento, por testamento,
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mediante escritura ou outro documento público,
qualquer que seja a origem da filiação.

Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento
do filho ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes.
Art. 27.

O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo
ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem
qualquer restrição, observado o segredo de Justiça.

Seção III
Da Família Substituta
Subseção I
Disposições Gerais
Art. 28.

A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da
situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta Lei.

§ 1o Sempre que possível, a criança ou adolescente deverá ser previamente ouvido e a sua opinião devidamente considerada.
§ 2o Na apreciação do pedido levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de
evitar ou minorar as conseqüências decorrentes da medida.
Art. 29.

Não se deferirá colocação em família substituta a pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidadecom a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado.

Art. 30.

A colocação em família substituta não admitirá transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a
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Art. 31.

A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de adoção.

Art. 32.

Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar
o encargo, mediante termo nos autos.
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entidades governamentais ou não-governamentais,
sem autorização judicial.

Subseção II
Da Guarda
Art. 33.

A guarda obriga a prestação de assistência material,
moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros,
inclusive aos pais.

§ 1o A guarda destina-se a regularizar a posse de fato,
podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos
procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção
por estrangeiros.
§ 2o Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos
de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou
suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo
ser deferido o direito de representação para a prática de
atos determinados.
§ 3o A guarda confere à criança ou adolescente a condição de
dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.
Art. 34.

O poder público estimulará, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento,
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sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado.
Art. 35.

A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público.

Subseção III
Da Tutela
Art. 36.

A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pessoa
de até vinte e um anos incompletos.

Parágrafo único. O deferimento da tutela pressupõe a prévia
decretação da perda ou suspensão do pátrio poder e implica
necessariamente o dever de guarda.
Art. 37.

A especialização de hipoteca legal será dispensada,
sempre que o tutelado não possuir bens ou rendimentos ou por qualquer outro motivo relevante.

Parágrafo único. A especialização de hipoteca legal será também dispensada se os bens, porventura existentes em nome
do tutelado, constarem de instrumento público, devidamente
registrado no registro de imóveis, ou se os rendimentos forem
suficientes apenas para a mantença do tutelado, não havendo
sobra significativa ou provável.
Art. 38.

Aplica-se à destituição da tutela o disposto no art. 24.

Subseção IV
Da Adoção
Art. 39.

A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto nesta Lei.

Parágrafo único. É vedada a adoção por procuração.
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O adotando deve contar com, no máximo, dezoito
anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda
ou tutela dos adotantes.

Art. 41.

A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com
os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios,
desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.
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Art. 40.

§ 1o Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro,
mantêm-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e os respectivos parentes.
§ 2o É recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus
descendentes, o adotante, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 4º grau, observada a ordem de vocação hereditária.
Art. 42.

Podem adotar os maiores de vinte e um anos, independentemente de estado civil.

§ 1o Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando.
§ 2o A adoção por ambos os cônjuges ou concubinos poderá ser
formalizada, desde que um deles tenha completado vinte e
um anos de idade, comprovada a estabilidade da família.
§ 3o O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais
velho do que o adotando.
§ 4o Os divorciados e os judicialmente separados poderão
adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a
guarda e o regime de visitas, e desde que o estágio de
convivência tenha sido iniciado na constância da sociedade conjugal.
§ 5o A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso
do procedimento, antes de prolatada a sentença.
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Art. 43.

A adoção será deferida quando apresentar reais
vantagens para o adotando e fundar-se em motivos
legítimos.

Art. 44.

Enquanto não der conta de sua administração e saldar
o seu alcance, não pode o tutor ou o curador adotar o
pupilo ou o curatelado.

Art. 45.

A adoção depende do consentimento dos pais ou do
representante legal do adotando.

§ 1o O consentimento será dispensado em relação à criança
ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do pátrio poder.
§ 2o Em se tratando de adotando maior de doze anos de idade, será também necessário o seu consentimento.
Art. 46.

A adoção será precedida de estágio de convivência
com a criança ou adolescente, pelo prazo que a autoridade judiciária fixar, observadas as peculiaridades
do caso.

§ 1o O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando não tiver mais de um ano de idade ou se, qualquer
que seja a sua idade, já estiver na companhia do adotante
durante tempo suficiente para se poder avaliar a conveniência da constituição do vínculo.
§ 2o Em caso de adoção por estrangeiro residente ou domiciliado fora do País, o estágio de convivência, cumprido
no território nacional, será de no mínimo quinze dias
para crianças de até dois anos de idade, e de no mínimo
trinta dias quando se tratar de adotando acima de dois
anos de idade.
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O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão.

§ 1o A inscrição consignará o nome dos adotantes como pais,
bem como o nome de seus ascendentes.
§ 2o O mandado judicial, que será arquivado, cancelará o registro original do adotado.

ação parlamentar

Art. 47.

§ 3o Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar nas certidões do registro.
§ 4o A critério da autoridade judiciária, poderá ser fornecida
certidão para a salvaguarda de direitos.
§ 5o A sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido deste, poderá determinar a modificação do prenome.
§ 6o A adoção produz seus efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença, exceto na hipótese prevista no art. 42,
§ 5o, caso em que terá força retroativa à data do óbito.
Art. 48.

A adoção é irrevogável.

Art. 49.

A morte dos adotantes não restabelece o pátrio poder
dos pais naturais.

Art. 50.

A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou
foro regional, um registro de crianças e adolescentes
em condições de serem adotados e outro de pessoas
interessadas na adoção.

§ 1o O deferimento da inscrição dar-se-á após prévia consulta aos
órgãos técnicos do juizado, ouvido o Ministério Público.
§ 2o Não será deferida a inscrição se o interessado não satisfazer os requisitos legais, ou verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 29.
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Art. 51.

Cuidando-se de pedido de adoção formulado por estrangeiro residente ou domiciliado fora do País, observar-se-á o disposto no art. 31.

§ 1o O candidato deverá comprovar, mediante documento
expedido pela autoridade competente do respectivo domicílio, estar devidamente habilitado à adoção, consoante as leis do seu país, bem como apresentar estudo psicossocial elaborado por agência especializada e credenciada
no país de origem.
§ 2o A autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento do
Ministério Público, poderá determinar a apresentação do
texto pertinente à legislação estrangeira, acompanhado
de prova da respectiva vigência.
§ 3o Os documentos em língua estrangeira serão juntados aos
autos, devidamente autenticados pela autoridade consular, observados os tratados e convenções internacionais,
e acompanhados da respectiva tradução, por tradutor
público juramentado.
§ 4o Antes de consumada a adoção não será permitida a saída
do adotando do território nacional.
Art. 52.

A adoção internacional poderá ser condicionada a
estudo prévio e análise de uma comissão estadual judiciária de adoção, que fornecerá o respectivo laudo
de habilitação para instruir o processo competente.

Parágrafo único. Competirá à comissão manter registro centralizado de interessados estrangeiros em adoção.
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Art. 53.

A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para
o trabalho, assegurando-se-lhes:

ação parlamentar

Capítulo IV
Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer

I – igualdade de condições para o acesso e permanência
na escola;
II – direito de ser respeitado por seus educadores;
III – direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores;
IV – direito de organização e participação em entidades
estudantis;
V – acesso à escola pública e gratuita próxima de sua
residência.
Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição
das propostas educacionais.
Art. 54.

É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive
para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
II – progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade
ao ensino médio;
III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular
de ensino;
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IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de
zero a seis anos de idade;
V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de
cada um;
VI – oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador;
VII – atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar,
transporte, alimentação e assistência à saúde.
§ 1o O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.
§ 2o O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder
público ou sua oferta irregular importa responsabilidade
da autoridade competente.
§ 3o Compete ao poder público recensear os educandos no
ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto
aos pais ou responsável, pela freqüência à escola.
Art. 55.

Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular
seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino.

Art. 56.

Os dirigentes de estabelecimentos de ensino
fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os
casos de:

I – maus-tratos envolvendo seus alunos;
II – reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar,
esgotados os recursos escolares;
III – elevados níveis de repetência.
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O poder público estimulará pesquisas, experiências e
novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas
à inserção de crianças e adolescentes excluídos do
ensino fundamental obrigatório.

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. 59.

Os municípios, com apoio dos estados e da União,
estimularão e facilitarão a destinação de recursos e
espaços para programações culturais, esportivas e de
lazer voltadas para a infância e a juventude.
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Art. 57.

Capítulo V
Do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho
Art. 60.

É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze
anos de idade, salvo na condição de aprendiz.

Art. 61.

A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada
por legislação especial, sem prejuízo do disposto nesta Lei.

Art. 62.

Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da
legislação de educação em vigor.

Art. 63.

A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios:

I – garantia de acesso e freqüência obrigatória ao ensino
regular;
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II – atividade compatível com o desenvolvimento do
adolescente;
III – horário especial para o exercício das atividades.
Art. 64.

Ao adolescente até quatorze anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem.

Art. 65.

Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, são
assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários.

Art. 66.

Ao adolescente portador de deficiência é assegurado
trabalho protegido.

Art. 67.

Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido
em entidade governamental ou não-governamental,
é vedado trabalho:

I – noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um
dia e as cinco horas do dia seguinte;
II – perigoso, insalubre ou penoso;
III – realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao
seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social;
IV – realizado em horários e locais que não permitam a
freqüência à escola.
Art. 68.

O programa social que tenha por base o trabalho
educativo, sob responsabilidade de entidade governamental ou não-governamental sem fins lucrativos,
deverá assegurar ao adolescente que dele participe
condições de capacitação para o exercício de atividade regular remunerada.

§ 1o Entende-se por trabalho educativo a atividade laboral
em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvi-
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§ 2o A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho
efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu
trabalho não desfigura o caráter educativo.
Art. 69.

O adolescente tem direito à profissionalização e à

ação parlamentar

mento pessoal e social do educando prevalecem sobre o
aspecto produtivo.

proteção no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre outros:

I – respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento;
II – capacitação profissional adequada ao mercado de
trabalho.

Título III
Da Prevenção
Capítulo I
Disposições Gerais
Art. 70.

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

Art. 71.

A criança e o adolescente têm direito a informação,
cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar
de pessoa em desenvolvimento.

Art. 72.

As obrigações previstas nesta Lei não excluem da prevenção especial outras decorrentes dos princípios por
ela adotados.
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Art. 73.

A inobservância das normas de prevenção importará
em responsabilidade da pessoa física ou jurídica, nos
termos desta Lei.

Capítulo II
Da Prevenção Especial
Seção I
Da informação, Cultura, Lazer, Esportes, Diversões e Espetáculos
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 deverão afixar, em lugar visível e de fácil acesso,
à entrada do local de 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.

Parágrafo único. As crianças menores de dez anos somente
poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou
exibição quando acompanhadas dos pais ou responsável.
Art. 76.

As emissoras de rádio e televisão somente exibirão,
no horário recomendado para o público infanto juvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas.
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Art. 77.

Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários
de empresas que explorem a venda ou aluguel de fitas de programação em vídeo cuidarão para que não
haja venda ou locação em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente.
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Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou
anunciado sem aviso de sua classificação, antes de sua transmissão, apresentação ou exibição.

Parágrafo único. As fitas a que alude este artigo deverão exibir, no invólucro, informação sobre a natureza da obra e a
faixa etária a que se destinam.
Art. 78.

As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com
a advertência de seu conteúdo.

Parágrafo único. As editoras cuidarão para que as capas que
contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca.
Art. 79.

As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias,
legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas,
tabaco, armas e munições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família.

Art. 80.

Os responsáveis por estabelecimentos que explorem
comercialmente bilhar, sinuca ou congênere ou
por casas de jogos, assim entendidas as que realize
apostas, ainda que eventualmente, cuidarão para
que não seja permitida a entrada e a permanência de
crianças e adolescentes no local, afixando aviso para
orientação do público.
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Seção II
Dos Produtos e Serviços
Art. 81. É proibida a venda à criança ou ao adolescente de:

I – armas, munições e explosivos;
II – bebidas alcoólicas;
III – produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que por utilização indevida;
IV – fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que
pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida;
V – revistas e publicações a que alude o art. 78;
VI –		bilhetes lotéricos e equivalentes.
Art. 82.

É proibida a hospedagem de criança ou adolescente
em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais
ou responsável.

Seção III
Da Autorização para Viajar
Art. 83.

Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca
onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial.

§ 1o A autorização não será exigida quando:
a) tratar-se de comarca contígua à da residência da
criança, se na mesma unidade da Federação, ou
incluída na mesma região metropolitana;
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1) de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau,
comprovado documentalmente o parentesco;
2) de pessoa maior, expressamente autorizada pelo
pai, mãe ou responsável.
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b) a criança estiver acompanhada:

§ 2o A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por dois anos.
Art. 84.

Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização
é dispensável, se a criança ou adolescente:

I – estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável;
II – viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de documento com
firma reconhecida.
Art. 85.

Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma
criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do País em companhia de estrangeiro
residente ou domiciliado no exterior.

Parte Especial
Título I
Da Política de Atendimento
Capítulo I
Disposições Gerais
Art. 86.

A política de atendimento dos direitos da criança
e do adolescente far-se-á através de um conjunto
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articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal
e dos municípios.
Art. 87.

São linhas de ação da política de atendimento:

I – políticas sociais básicas;
II – políticas e programas de assistência social, em caráter
supletivo, para aqueles que deles necessitem;
III – serviços especiais de prevenção e atendimento médico
e psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos,
exploração, abuso, crueldade e opressão;
IV – serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes desaparecidos;
V – proteção jurídico-social por entidades de defesa dos
direitos da criança e do adolescente.
Art. 88.

São diretrizes da política de atendimento:

I – municipalização do atendimento;
II – criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos
deliberativos e controladores das ações em todos os
níveis, assegurada a participação popular paritária
por meio de organizações representativas, segundo
leis federal, estaduais e municipais;
III – criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político-administrativa;
IV – manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos
da criança e do adolescente;
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VI – mobilização da opinião pública no sentido da indispensável participação dos diversos segmentos da
sociedade.
Art. 89.

ação parlamentar

V – integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local,
para efeito de agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional;

A função de membro do conselho nacional e dos conselhos estaduais e municipais dos direitos da criança
e do adolescente é considerada de interesse público
relevante e não será remunerada.

Capítulo II
Das Entidades de Atendimento
Seção I
Disposições Gerais
Art. 90.

As entidades de atendimento são responsáveis pela
manutenção das próprias unidades, assim como pelo
planejamento e execução de programas de proteção e
sócio-educativos destinados a crianças e adolescentes,
em regime de:

I – orientação e apoio sócio-familiar;
II – apoio sócio-educativo em meio aberto;
III – colocação familiar;
IV – abrigo;
V – liberdade assistida;
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VI – semi-liberdade;
VII – internação.
Parágrafo único. As entidades governamentais e não-governamentais deverão proceder à inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento, na forma definida neste
artigo, junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, o qual manterá registro das inscrições e de
suas alterações, do que fará comunicação ao Conselho Tutelar
e à autoridade judiciária.
Art. 91.

As entidades não-governamentais somente poderão
funcionar depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual
comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade.

Parágrafo único. Será negado o registro à entidade que:
a) não ofereça instalações físicas em condições
adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade
e segurança;
b) não apresente plano de trabalho compatível com
os princípios desta Lei;
c) esteja irregularmente constituída;
d) tenha em seus quadros pessoas inidôneas.
Art. 92.

As entidades que desenvolvam programas de abrigo
deverão adotar os seguintes princípios:

I – preservação dos vínculos familiares;
II – integração em família substituta, quando esgotados
os recursos de manutenção na família de origem;
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IV – desenvolvimento de atividades em regime de coeducação;
V – não desmembramento de grupos de irmãos;
VI – evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados;
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III – atendimento personalizado e em pequenos grupos;

VII – participação na vida da comunidade local;
VIII – preparação gradativa para o desligamento;
IX – participação de pessoas da comunidade no processo
educativo.
Parágrafo único. O dirigente de entidade de abrigo e equiparado ao guardião, para todos os efeitos de direito.
Art. 93.

As entidades que mantenham programas de abrigo
poderão, em caráter excepcional e de urgência, abrigar crianças e adolescentes sem prévia determinação
da autoridade competente, fazendo comunicação do
fato até o 2o dia útil imediato.

Art. 94.

As entidades que desenvolvem programas de internação têm as seguintes obrigações, entre outras:

I – observar os direitos e garantias de que são titulares os
adolescentes;
II – não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de restrição na decisão de internação;
III – oferecer atendimento personalizado, em pequenas
unidades e grupos reduzidos;
IV – preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito
e dignidade ao adolescente;
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V – diligenciar no sentido do restabelecimento e da preservação dos vínculos familiares;
VI – comunicar à autoridade judiciária, periodicamente,
os casos em que se mostre inviável ou impossível o
reatamento dos vínculos familiares;
VII – oferecer instalações físicas em condições adequadas
de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança e
os objetos necessários à higiene pessoal;
VIII – oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à faixa etária dos adolescentes atendidos;
IX – oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos;
X – propiciar escolarização e profissionalização;
XI – propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer;
XII – propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem,
de acordo com suas crenças;
XIII – proceder a estudo social e pessoal de cada caso;
XIV – reavaliar periodicamente cada caso, com intervalo
máximo de seis meses, dando ciência dos resultados à
autoridade competente;
XV – informar, periodicamente, o adolescente internado
sobre sua situação processual;
XVI – comunicar às autoridades competentes todos os casos
de adolescentes portadores de moléstias infecto-contagiosas;
XVII – fornecer comprovante de depósito dos pertences dos
adolescentes;
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XIX – providenciar os documentos necessários ao exercício
da cidadania àqueles que não os tiverem;
XX – manter arquivo de anotações onde constem data e
circunstâncias do atendimento, nome do adolescente, seus pais ou responsável, parentes, endereços, sexo,
idade, acompanhamento da sua formação, relação de
seus pertences e demais dados que possibilitem sua
identificação e a individualização do atendimento.
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XVIII – manter programas destinados ao apoio e acompanhamento de egressos;

§ 1o Aplicam-se, no que couber, as obrigações constantes deste artigo às entidades que mantêm programa de abrigo.
§ 2o No cumprimento das obrigações a que alude este artigo
as entidades utilizarão preferencialmente os recursos da
comunidade.

Seção II
Da Fiscalização das Entidades
Art. 95.

As entidades governamentais e não-governamentais
referidas no art. 90 serão fiscalizadas pelo Judiciário,
pelo Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares.

Art. 96.

Os planos de aplicação e as prestações de contas serão
apresentados ao estado ou ao município, conforme a
origem das dotações orçamentárias.

Art. 97.

São medidas aplicáveis às entidades de atendimento
que descumprirem obrigação constante do art. 94,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de
seus dirigentes ou prepostos:

I – às entidades governamentais:
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a) advertência;
b) afastamento provisório de seus dirigentes;
c) afastamento definitivo de seus dirigentes;
d) fechamento de unidade ou interdição de programa.
II – às entidades não-governamentais:
a) advertência;
b) suspensão total ou parcial do repasse de verbas
públicas;
c) interdição de unidades ou suspensão de programa;
d) cassação do registro.
Parágrafo único. Em caso de reiteradas infrações cometidas
por entidades de atendimento, que coloquem em risco os direitos assegurados nesta Lei, deverá ser o fato comunicado ao
Ministério Público ou representado perante autoridade judiciária competente para as providências cabíveis, inclusive suspensão das atividades ou dissolução da entidade.

Título II
Das Medidas de Proteção
Capítulo I
Disposições Gerais
Art. 98.

As medidas de proteção à criança e ao adolescente
são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos
nesta Lei forem ameaçados ou violados:
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II – por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;
III – em razão de sua conduta.

Capítulo II
Das Medidas Específicas de Proteção
Art. 99.

As medidas previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo.

Art. 100.

Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que
visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e
comunitários.

Art. 101.

Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98,
a autoridade competente poderá determinar, dentre
outras, as seguintes medidas:
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I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

I – encaminhamento aos pais ou responsável, mediante
termo de responsabilidade;
II – orientação, apoio e acompanhamento temporários;
III – matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental;
IV – inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente;
V – requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial;
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VI – inclusão em programa oficial ou comunitário de
auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e
toxicômanos;
VII – abrigo em entidade;
VIII – colocação em família substituta.
Parágrafo único. O abrigo é medida provisória e excepcional,
utilizável como forma de transição para a colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade.
Art. 102.

As medidas de proteção de que trata este Capítulo serão acompanhadas da regularização do registro civil.

§ 1o Verificada a inexistência de registro anterior, o assento de
nascimento da criança ou adolescente será feito à vista
dos elementos disponíveis, mediante requisição da autoridade judiciária.
§ 2o Os registros e certidões necessários à regularização de que
trata este artigo são isentos de multas, custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade.

Título III
Da Prática de Ato Infracional
Capítulo I
Disposições Gerais
Art. 103.

Considera-se ato infracional a conduta descrita como
crime ou contravenção penal.

Art. 104.

São penalmente inimputáveis os menores de dezoito
anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei.
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Art. 105.

Ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas previstas no art. 101.
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Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato.

Capítulo II
Dos Direitos Individuais
Art. 106.

Nenhum adolescente será privado de sua liberdade
senão em flagrante de ato infracional ou por ordem
escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente.

Parágrafo único. O adolescente tem direito à identificação
dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado
acerca de seus direitos.
Art. 107.

A apreensão de qualquer adolescente e o local onde
se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à família do
apreendido ou à pessoa por ele indicada.

Parágrafo único. Examinar-se-á, desde logo e sob pena de
responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata.
Art. 108.

A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias.

Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida.
Art. 109.

O adolescente civilmente identificado não será submetido a identificação compulsória pelos órgãos policiais,
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de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada.

Capítulo III
Das Garantias Processuais
Art. 110.

Nenhum adolescente será privado de sua liberdade
sem o devido processo legal.

Art. 111.

São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias:

I – pleno e formal conhecimento da atribuição de ato
infracional, mediante citação ou meio equivalente;
II – igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as
provas necessárias à sua defesa;
III – defesa técnica por advogado;
IV – assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na forma da lei;
V – direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade
competente;
VI – direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento.
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Seção I
Disposições Gerais
Art. 112.
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Capítulo IV
Das Medidas Sócio-Educativas

Verificada a prática de ato infracional, a autoridade
competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes
medidas:

I – advertência;
II – obrigação de reparar o dano;
III – prestação de serviços à comunidade;
IV – liberdade assistida;
V – inserção em regime de semi-liberdade;
VI – internação em estabelecimento educacional;
VII – qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.
§ 1o A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua
capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade
da infração.
§ 2o Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida
a prestação de trabalho forçado.
§ 3o Os adolescentes portadores de doença ou deficiência
mental receberão tratamento individual e especializado,
em local adequado às suas condições.
Art. 113.

Aplica-se a este Capítulo o disposto nos arts. 99 e 100.

Art. 114.

A imposição das medidas previstas nos incisos II a VI
do art. 112 pressupõe a existência de provas suficientes
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da autoria e da materialidade da infração, ressalvada a
hipótese de remissão, nos termos do art. 127.

Parágrafo único. A advertência poderá ser aplicada sempre
que houver prova da materialidade e indícios suficientes da
autoria.

Seção II
Da Advertência
Art. 115.

A advertência consistirá em admoestação verbal, que
será reduzida a termo e assinada.

Seção III
Da Obrigação de Reparar o Dano
Art. 116.

Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o
caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o
ressarcimento do dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima.

Parágrafo único. Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por outra adequada.

Seção IV
Da Prestação de Serviços à Comunidade
Art. 117.

A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a seis meses, junto a entidades
assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais.
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Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada
máxima de oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a freqüência
à escola ou à jornada normal de trabalho.

Seção V
Da Liberdade Assistida
Art. 118.

A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente.

§ 1o A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por entidade
ou programa de atendimento.
§ 2o A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de
seis meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor.
Art. 119.

Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão
da autoridade competente, a realização dos seguintes
encargos, entre outros:

I – promover socialmente o adolescente e sua família,
fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio
e assistência social;
II – supervisionar a freqüência e o aproveitamento escolar
do adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula;
III – diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho;
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IV – apresentar relatório do caso.

Seção VI
Do Regime de Semi-liberdade
Art. 120.

O regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início, ou como forma de transição para o meio
aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial.

§ 1o São obrigatórias a escolarização e a profissionalização,
devendo, sempre que possível, ser utilizados os recursos
existentes na comunidade.
§ 2o A medida não comporta prazo determinado aplicandose, no que couber, as disposições relativas à internação.

Seção VII
Da Internação
Art. 121.

A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento.

§ 1o Será permitida a realização de atividades externas, a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário.
§ 2o A medida não comporta prazo determinado, devendo
sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses.
§ 3o Em nenhuma hipótese o período máximo de internação
excederá a três anos.
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§ 5o A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade.
§ 6o Em qualquer hipótese a desinternação será precedida de
autorização judicial, ouvido o Ministério Público.
Art. 122.
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§ 4o Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o
adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de
semi-liberdade ou de liberdade assistida.

A medida de internação só poderá ser aplicada
quando:

I – tratar-se de ato infracional cometido mediante grave
ameaça ou violência a pessoa;
II – por reiteração no cometimento de outras infrações
graves;
III – por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.
§ 1o O prazo de internação na hipótese do inciso III deste
artigo não poderá ser superior a três meses.
§ 2o Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada.
Art. 123.

A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele
destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação
por critérios de idade, compleição física e gravidade
da infração.

Parágrafo único. Durante o período de internação, inclusive
provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas.
Art. 124.

São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os seguintes:
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I – entrevistar-se pessoalmente com o representante do
Ministério Público;
II – peticionar diretamente a qualquer autoridade;
III – avistar-se reservadamente com seu defensor;
IV – ser informado de sua situação processual, sempre que
solicitada;
V – ser tratado com respeito e dignidade;
VI – permanecer internado na mesma localidade ou naquela
mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsável;
VII – receber visitas, ao menos, semanalmente;
VIII – corresponder-se com seus familiares e amigos;
IX – ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio
pessoal;
X – habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade;
XI – receber escolarização e profissionalização;
XII – realizar atividades culturais, esportivas e de lazer:
XIII – ter acesso aos meios de comunicação social;
XIV – receber assistência religiosa, segundo a sua crença, e
desde que assim o deseje;
XV – manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local
seguro para guardá-los, recebendo comprovante daqueles porventura depositados em poder da entidade;
XVI – receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais indispensáveis à vida em sociedade.
§ 1o Em nenhum caso haverá incomunicabilidade.
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Art. 125.

É dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de contenção e segurança.
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§ 2o A autoridade judiciária poderá suspender temporariamente a visita, inclusive de pais ou responsável, se existirem motivos sérios e fundados de sua prejudicialidade
aos interesses do adolescente.

Capítulo V
Da Remissão
Art. 126.

Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão, como forma
de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e conseqüências do fato, ao contexto social, bem
como à personalidade do adolescente e sua maior ou
menor participação no ato infracional.

Parágrafo único. Iniciado o procedimento, a concessão da remissão pela autoridade judiciária importará na suspensão ou
extinção do processo.
Art. 127.

A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem
prevalece para efeito de antecedentes, podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime
de semi-liberdade e a internação.

Art. 128.

A medida aplicada por força da remissão poderá ser
revista judicialmente, a qualquer tempo, mediante
pedido expresso do adolescente ou de seu representante legal, ou do Ministério Público.
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Título IV
Das Medidas Pertinentes aos Pais
ou Responsável
Art. 129.

São medidas aplicáveis aos pais ou responsável:

I – encaminhamento a programa oficial ou comunitário
de proteção à família;
II – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio,
orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;
III – encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;
IV – encaminhamento a cursos ou programas de orientação;
V – obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua freqüência e aproveitamento escolar;
VI – obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a
tratamento especializado;
VII – advertência;
VIII – perda da guarda;
IX – destituição da tutela;
X – suspensão ou destituição do pátrio poder.
Parágrafo único. Na aplicação das medidas previstas nos incisos
IX e X deste artigo, observar-se-á o disposto nos arts. 23 e 24.
Art. 130.

Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou
abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a
autoridade judiciária poderá determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia
comum.
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Capítulo I
Disposições Gerais
Art. 131.

O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de
zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do
adolescente, definidos nesta Lei.

Art. 132.

Em cada Município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto de cinco membros, escolhidos
pela comunidade local para mandato de três anos,
permitida uma recondução. (Redação dada pela Lei
no 8.242, de 12.10.1991)

Art. 133.

Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar,
serão exigidos os seguintes requisitos:
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Título V
Do Conselho Tutelar

I – reconhecida idoneidade moral;
II – idade superior a vinte e um anos;
III – residir no município.
Art. 134.

Lei municipal disporá sobre local, dia e horário de
funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto a eventual remuneração de seus membros.

Parágrafo único. Constará da lei orçamentária municipal
previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar.
Art. 135.

O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante, estabelecerá presunção
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de idoneidade moral e assegurará prisão especial, em
caso de crime comum, até o julgamento definitivo.

Capítulo II
Das Atribuições do Conselho
Art. 136.

São atribuições do Conselho Tutelar:

I – atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII;
II – atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII;
III – promover a execução de suas decisões, podendo para
tanto:
a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde,
educação, serviço social, previdência, trabalho e
segurança;
b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações.
IV – encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que
constitua infração administrativa ou penal contra os
direitos da criança ou adolescente;
V – encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua
competência;
VI – providenciar a medida estabelecida pela autoridade
judiciária, dentre as previstas no art. 101, de I a VI,
para o adolescente autor de ato infracional;
VII – expedir notificações;
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IX – assessorar o Poder Executivo local na elaboração da
proposta orçamentária para planos e programas de
atendimento dos direitos da criança e do adolescente;
X – representar, em nome da pessoa e da família, contra
a violação dos direitos previstos no art. 220, § 3o,
inciso II, da Constituição Federal;
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VIII – requisitar certidões de nascimento e de óbito de
criança ou adolescente quando necessário;

XI – representar ao Ministério Público, para efeito das
ações de perda ou suspensão do pátrio poder.
Art. 137.

As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser
revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem
tenha legítimo interesse.

Capítulo III
Da Competência
Art. 138.

Aplica-se ao Conselho Tutelar a regra de competência constante do art. 147.

Capítulo IV
Da Escolha dos Conselheiros
Art. 139.

O processo para a escolha dos membros do Conselho
Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado
sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização do Ministério Público. (Redação dada pela Lei nº
8.242, de 12.10.1991).
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Capítulo V
Dos Impedimentos
Art. 140.

São impedidos de servir no mesmo Conselho marido
e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro
ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio
e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado.

Parágrafo único. Estende-se o impedimento do conselheiro,
na forma deste artigo, em relação à autoridade judiciária e ao
representante do Ministério Público com atuação na Justiça
da Infância e da Juventude, em exercício na comarca, foro regional ou distrital.
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Capítulo I
Disposições Gerais
Art. 141.

ação parlamentar

Título VI
Do Acesso à Justiça

É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à
Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder
Judiciário, por qualquer de seus órgãos.

§ 1o A assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela
necessitarem, através de defensor público ou advogado
nomeado.
§ 2o As ações judiciais da competência da Justiça da Infância
e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé.
Art. 142.

Os menores de dezesseis anos serão representados e
os maiores de dezesseis e menores de vinte e um anos
assistidos por seus pais, tutores ou curadores, na forma da legislação civil ou processual.

Parágrafo único. A autoridade judiciária dará curador especial à criança ou adolescente, sempre que os interesses destes
colidirem com os de seus pais ou responsável, ou quando carecer de representação ou assistência legal ainda que eventual.
Art. 143.

E vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e
administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional.

Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia,
referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência e,
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inclusive, iniciais do nome e sobrenome. (Redação dada pela
Lei no 10.764, de 12.11.2003)
Art. 144.

A expedição de cópia ou certidão de atos a que se
refere o artigo anterior somente será deferida pela
autoridade judiciária competente, se demonstrado o
interesse e justificada a finalidade.

Capítulo II
Da Justiça da Infância e da Juventude
Seção I
Disposições Gerais
Art. 145.

Os estados e o Distrito Federal poderão criar varas especializadas e exclusivas da infância e da juventude,
cabendo ao Poder Judiciário estabelecer sua proporcionalidade por número de habitantes, dotá-las de
infra-estrutura e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões.

Seção II
Do Juiz
Art. 146.

A autoridade a que se refere esta Lei é o Juiz da Infância e da Juventude, ou o juiz que exerce essa função,
na forma da lei de organização judiciária local.

Art. 147.

A competência será determinada:

I – pelo domicílio dos pais ou responsável;
II – pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente,
à falta dos pais ou responsável.
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§ 2o A execução das medidas poderá ser delegada à autoridade
competente da residência dos pais ou responsável, ou do
local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou
adolescente.
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§ 1o Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de
conexão, continência e prevenção.

§ 3o Em caso de infração cometida através de transmissão simultânea de rádio ou televisão, que atinja mais de uma
comarca, será competente, para aplicação da penalidade, a autoridade judiciária do local da sede estadual da
emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para todas as
transmissoras ou retransmissoras do respectivo estado.
Art. 148.

A Justiça da Infância e da Juventude é competente
para:

I – conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis;
II – conceder a remissão, como forma de suspensão ou
extinção do processo;
III – conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes;
IV – conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;
V – conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis;
VI – aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações
contra norma de proteção à criança ou adolescente;
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VII – conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis.
Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente
nas hipóteses do art. 98, é também competente a Justiça da
Infância e da Juventude para o fim de:
a) conhecer de pedidos de guarda e tutela;
b) conhecer de ações de destituição do pátrio poder,
perda ou modificação da tutela ou guarda;
c) suprir a capacidade ou o consentimento para o
casamento;
d)

conhecer de pedidos baseados em discordância
paterna ou materna, em relação ao exercício do
pátrio poder;

e) conceder a emancipação, nos termos da lei civil,
quando faltarem os pais;
f ) designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros
procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que
haja interesses de criança ou adolescente;
g) conhecer de ações de alimentos;
h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito.
Art. 149.

Compete à autoridade judiciária disciplinar, através
de portaria, ou autorizar, mediante alvará:

I – a entrada e permanência de criança ou adolescente,
desacompanhado dos pais ou responsável, em:
a) estádio, ginásio e campo desportivo;
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c) boate ou congêneres;
d) casa que explore comercialmente diversões eletrônicas;
e) estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televisão.
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b) bailes ou promoções dançantes;

II – a participação de criança e adolescente em:
a) espetáculos públicos e seus ensaios;
b) certames de beleza.
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judiciária levará em conta, dentre outros fatores:
a) os princípios desta Lei;
b) as peculiaridades locais;
c) a existência de instalações adequadas;
d) o tipo de freqüência habitual ao local;
e) a adequação do ambiente a eventual participação
ou freqüência de crianças e adolescentes;
f ) a natureza do espetáculo.
§ 2o As medidas adotadas na conformidade deste artigo deverão ser fundamentadas, caso a caso, vedadas as determinações de caráter geral.
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Seção III
Dos Serviços Auxiliares
Art. 150.

Cabe ao Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, prever recursos para manutenção de equipe interprofissional, destinada a assessorar a Justiça da Infância e da Juventude.

Art. 151.

Compete à equipe interprofissional dentre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local,
fornecer subsídios por escrito, mediante laudos, ou
verbalmente, na audiência, e bem assim desenvolver
trabalhos de aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e outros, tudo sob a imediata
subordinação à autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico.

Capítulo III
Dos Procedimentos
Seção I

Disposições Gerais
Art. 152.

Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se
subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente.

Art. 153.

Se a medida judicial a ser adotada não corresponder a
procedimento previsto nesta ou em outra lei, a autoridade judiciária poderá investigar os fatos e ordenar
de ofício as providências necessárias, ouvido o Ministério Público.

Art. 154.

Aplica-se às multas o disposto no art. 214.
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Art. 155.

O procedimento para a perda ou a suspensão do pátrio poder terá início por provocação do Ministério
Público ou de quem tenha legítimo interesse.

Art. 156.

A petição inicial indicará:

ação parlamentar

Seção II
Da Perda e da Suspensão do Pátrio Poder

I – a autoridade judiciária a que for dirigida;
II – o nome, o estado civil, a profissão e a residência do
requerente e do requerido, dispensada a qualificação
em se tratando de pedido formulado por representante do Ministério Público;
III – a exposição sumária do fato e o pedido;
IV – as provas que serão produzidas, oferecendo, desde
logo, o rol de testemunhas e documentos.
Art. 157.

Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão
do pátrio poder, liminar ou incidentalmente, até o
julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou
adolescente confiado a pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade.

Art. 158.

O requerido será citado para, no prazo de dez dias, oferecer resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas
e documentos.

Parágrafo único. Deverão ser esgotados todos os meios para
a citação pessoal.
Art. 159.

Se o requerido não tiver possibilidade de constituir
advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua
família, poderá requerer, em cartório, que lhe seja
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nomeado dativo, ao qual incumbirá a apresentação
de resposta, contando-se o prazo a partir da intimação do despacho de nomeação.
Art. 160.

Sendo necessário, a autoridade judiciária requisitará
de qualquer repartição ou órgão público a apresentação de documento que interesse à causa, de ofício ou
a requerimento das partes ou do Ministério Público.

Art. 161.

Não sendo contestado o pedido, a autoridade judiciária dará vista dos autos ao Ministério Público, por
cinco dias, salvo quando este for o requerente, decidindo em igual prazo.

§ 1o	Havendo necessidade, a autoridade judiciária poderá determinar a realização de estudo social ou perícia por equipe interprofissional, bem como a oitiva de testemunhas.
§ 2o Se o pedido importar em modificação de guarda, será
obrigatória, desde que possível e razoável, a oitiva da
criança ou adolescente.
Art. 162.

Apresentada a resposta, a autoridade judiciária dará
vista dos autos ao Ministério Público, por cinco dias,
salvo quando este for o requerente, designando, desde logo, audiência de instrução e julgamento.

§ 1o A requerimento de qualquer das partes, do Ministério
Público, ou de ofício, a autoridade judiciária poderá determinar a realização de estudo social ou, se possível, de
perícia por equipe interprofissional.
§ 2o Na audiência, presentes as partes e o Ministério Público,
serão ouvidas as testemunhas, colhendo-se oralmente o
parecer técnico, salvo quando apresentado por escrito,
manifestando-se sucessivamente o requerente, o requerido
e o Ministério Público, pelo tempo de vinte minutos
cada um, prorrogável por mais dez. A decisão será
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Art. 163.

A sentença que decretar a perda ou a suspensão do
pátrio poder será averbada à margem do registro de
nascimento da criança ou adolescente.
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proferida na audiência, podendo a autoridade judiciária,
excepcionalmente, designar data para sua leitura no prazo
máximo de cinco dias.

Seção III
Da Destituição da Tutela
Art. 164.

Na destituição da tutela, observar-se-á o procedimento para a remoção de tutor previsto na lei processual
civil e, no que couber, o disposto na seção anterior.

Seção IV
Da Colocação em Família Substituta
Art. 165.

São requisitos para a concessão de pedidos de colocação em família substituta:

I – qualificação completa do requerente e de seu eventual
cônjuge, ou companheiro, com expressa anuência deste;
II – indicação de eventual parentesco do requerente e de
seu cônjuge, ou companheiro, com a criança ou adolescente, especificando se tem ou não parente vivo;
III – qualificação completa da criança ou adolescente e de
seus pais, se conhecidos;
IV – indicação do cartório onde foi inscrito nascimento, anexando, se possível, uma cópia da respectiva certidão;
V – declaração sobre a existência de bens, direitos ou rendimentos relativos à criança ou ao adolescente.
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Parágrafo único. Em se tratando de adoção, observar-se-ão
também os requisitos específicos.
Art. 166.

Se os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos ou
suspensos do pátrio poder, ou houverem aderido expressamente ao pedido de colocação em família substituta, este poderá ser formulado diretamente em cartório, em petição assinada pelos próprios requerentes.

Parágrafo único. Na hipótese de concordância dos pais, eles
serão ouvidos pela autoridade judiciária e pelo representante
do Ministério Público, tomando-se por termo as declarações.
Art. 167.

A autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento
das partes ou do Ministério Público, determinará a
realização de estudo social ou, se possível, perícia por
equipe interprofissional, decidindo sobre a concessão
de guarda provisória, bem como, no caso de adoção,
sobre o estágio de convivência.

Art. 168.

Apresentado o relatório social ou o laudo pericial, e
ouvida, sempre que possível, a criança ou o adolescente, dar-se-á vista dos autos ao Ministério Público,
pelo prazo de cinco dias, decidindo a autoridade judiciária em igual prazo.

Art. 169.

Nas hipóteses em que a destituição da tutela, a perda
ou a suspensão do pátrio poder constituir pressuposto lógico da medida principal de colocação em família substituta, será observado o procedimento contraditório previsto nas Seções II e III deste Capítulo.

Parágrafo único. A perda ou a modificação da guarda poderá
ser decretada nos mesmos autos do procedimento, observado
o disposto no art. 35.
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Concedida a guarda ou a tutela, observar-se-á o
disposto no art. 32, e, quanto à adoção, o contido
no art. 47.

Seção V
Da Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente
Art. 171.

O adolescente apreendido por força de ordem judicial
será, desde logo, encaminhado à autoridade judiciária.

Art. 172.

O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, desde logo, encaminhado à autoridade
policial competente.

ação parlamentar

Art. 170.

Parágrafo único. Havendo repartição policial especializada
para atendimento de adolescente e em se tratando de ato infracional praticado em co-autoria com maior, prevalecerá a
atribuição da repartição especializada, que, após as providências necessárias e conforme o caso, encaminhará o adulto à
repartição policial própria.
Art. 173.

Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça a pessoa, a autoridade policial, sem prejuízo do disposto nos arts. 106,
parágrafo único, e 107, deverá:

I – lavrar auto de apreensão, ouvidos as testemunhas e o
adolescente;
II – apreender o produto e os instrumentos da infração;
III – requisitar os exames ou perícias necessários à comprovação da materialidade e autoria da infração.
Parágrafo único. Nas demais hipóteses de flagrante, a lavratura do auto poderá ser substituída por boletim de ocorrência
circunstanciada.
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Art. 174.

Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o
adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do
Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto quando,
pela gravidade do ato infracional e sua repercussão
social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública.

Art. 175.

Em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará, desde logo, o adolescente ao representante do Ministério Público, juntamente com cópia do
auto de apreensão ou boletim de ocorrência.

§ 1o Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade
policial encaminhará o adolescente à entidade de atendimento, que fará a apresentação ao representante do Ministério Público no prazo de vinte e quatro horas.
§ 2o Nas localidades onde não houver entidade de atendimento, a apresentação far-se-á pela autoridade policial.
À falta de repartição policial especializada, o adolescente
aguardará a apresentação em dependência separada da
destinada a maiores, não podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo referido no parágrafo anterior.
Art. 176.

Sendo o adolescente liberado, a autoridade policial
encaminhará imediatamente ao representante do
Ministério Público cópia do auto de apreensão ou
boletim de ocorrência.

Art. 177.

Se, afastada a hipótese de flagrante, houver indícios
de participação de adolescente na prática de ato infracional, a autoridade policial encaminhará ao re-
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Art. 178.

O adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional não poderá ser conduzido ou transportado
em compartimento fechado de veículo policial, em
condições atentatórias à sua dignidade, ou que impliquem risco à sua integridade física ou mental, sob
pena de responsabilidade.

Art. 179.

Apresentado o adolescente, o representante do Ministério Público, no mesmo dia e à vista do auto de
apreensão, boletim de ocorrência ou relatório policial, devidamente autuados pelo cartório judicial e
com informação sobre os antecedentes do adolescente, procederá imediata e informalmente à sua oitiva
e, em sendo possível, de seus pais ou responsável, vítima e testemunhas.
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presentante do Ministério Público relatório das investigações e demais documentos.

Parágrafo único. Em caso de não apresentação, o representante do Ministério Público notificará os pais ou responsável
para apresentação do adolescente, podendo requisitar o concurso das polícias civil e militar.
Art. 180.

Adotadas as providências a que alude o artigo anterior, o representante do Ministério Público poderá:

I – promover o arquivamento dos autos;
II – conceder a remissão;
III – representar à autoridade judiciária para aplicação de
medida sócio-educativa.
Art. 181.

Promovido o arquivamento dos autos ou concedida
a remissão pelo representante do Ministério Público,
mediante termo fundamentado, que conterá o resumo
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dos fatos, os autos serão conclusos à autoridade
judiciária para homologação.

§ 1o	Homologado o arquivamento ou a remissão, a autoridade judiciária determinará, conforme o caso, o
cumprimento da medida.
§ 2o Discordando, a autoridade judiciária fará remessa
dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, mediante
despacho fundamentado, e este oferecerá representação, designará outro membro do Ministério Público
para apresentá-la, ou ratificará o arquivamento ou a
remissão, que só então estará a autoridade judiciária
obrigada a homologar.
Art. 182.

Se, por qualquer razão, o representante do Ministério
Público não promover o arquivamento ou conceder
a remissão, oferecerá representação à autoridade judiciária, propondo a instauração de procedimento para
aplicação da medida sócio-educativa que se afigurar a
mais adequada.

§ 1o A representação será oferecida por petição, que conterá o
breve resumo dos fatos e a classificação do ato infracional
e, quando necessário, o rol de testemunhas, podendo ser
deduzida oralmente, em sessão diária instalada pela autoridade judiciária.
§ 2o A representação independe de prova pré-constituída da
autoria e materialidade.
Art. 183.

O prazo máximo e improrrogável para a conclusão
do procedimento, estando o adolescente internado
provisoriamente, será de quarenta e cinco dias.

Art. 184.

Oferecida a representação, a autoridade judiciária
designará audiência de apresentação do adolescente,
decidindo, desde logo, sobre a decretação ou manu-
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§ 1o O adolescente e seus pais ou responsável serão cientificados do teor da representação, e notificados a comparecer
à audiência, acompanhados de advogado.
§ 2o Se os pais ou responsável não forem localizados, a autoridade judiciária dará curador especial ao adolescente.
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tenção da internação, observado o disposto no art.
108 e parágrafo.

§ 3o Não sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária expedirá mandado de busca e apreensão, determinando o sobrestamento do feito, até a efetiva apresentação.
§ 4o Estando o adolescente internado, será requisitada a sua
apresentação, sem prejuízo da notificação dos pais ou responsável.
Art. 185.

A internação, decretada ou mantida pela autoridade
judiciária, não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional.

§ 1o Inexistindo na comarca entidade com as características
definidas no art. 123, o adolescente deverá ser imediatamente transferido para a localidade mais próxima.
§ 2o Sendo impossível a pronta transferência, o adolescente
aguardará sua remoção em repartição policial, desde que
em seção isolada dos adultos e com instalações apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo máximo de cinco
dias, sob pena de responsabilidade.
Art. 186.

Comparecendo o adolescente, seus pais ou
responsável, a autoridade judiciária procederá à
oitiva dos mesmos, podendo solicitar opinião de
profissional qualificado.

103
Os Direitos Humanos nos 60 anos da Declaração

ação parlamentar

§ 1o Se a autoridade judiciária entender adequada a remissão, ouvirá o representante do Ministério Público,
proferindo decisão.
§ 2o Sendo o fato grave, passível de aplicação de medida de
internação ou colocação em regime de semi-liberdade, a
autoridade judiciária, verificando que o adolescente não
possui advogado constituído, nomeará defensor, designando, desde logo, audiência em continuação, podendo
determinar a realização de diligências e estudo do caso.
§ 3o O advogado constituído ou o defensor nomeado, no
prazo de três dias contado da audiência de apresentação,
oferecerá defesa prévia e rol de testemunhas.
§ 4o Na audiência em continuação, ouvidas as testemunhas
arroladas na representação e na defesa prévia, cumpridas
as diligências e juntado o relatório da equipe interprofissional, será dada a palavra ao representante do Ministério Público e ao defensor, sucessivamente, pelo tempo de
vinte minutos para cada um, prorrogável por mais dez, a
critério da autoridade judiciária, que em seguida proferirá decisão.
Art. 187.

Se o adolescente, devidamente notificado, não comparecer, injustificadamente à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designará nova data,
determinando sua condução coercitiva.

Art. 188.

A remissão, como forma de extinção ou suspensão
do processo, poderá ser aplicada em qualquer fase do
procedimento, antes da sentença.

Art. 189.

A autoridade judiciária não aplicará qualquer medida, desde que reconheça na sentença:

I – estar provada a inexistência do fato;
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III – não constituir o fato ato infracional;
IV – não existir prova de ter o adolescente concorrido para
o ato infracional.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, estando o adolescente internado, será imediatamente colocado em liberdade.
Art. 190.
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II – não haver prova da existência do fato;

A intimação da sentença que aplicar medida de internação ou regime de semi-liberdade será feita:

I – ao adolescente e ao seu defensor;
II – quando não for encontrado o adolescente, a seus pais
ou responsável, sem prejuízo do defensor.
§ 1o Sendo outra a medida aplicada, a intimação far-se-á unicamente na pessoa do defensor.
§ 2o Recaindo a intimação na pessoa do adolescente, deverá
este manifestar se deseja ou não recorrer da sentença.

Seção VI
Da Apuração de Irregularidades em Entidade de Atendimento
Art. 191.

O procedimento de apuração de irregularidades em
entidade governamental e não-governamental terá
início mediante portaria da autoridade judiciária ou
representação do Ministério Público ou do Conselho
Tutelar, onde conste, necessariamente, resumo dos
fatos.

Parágrafo único. Havendo motivo grave, poderá a autoridade
judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar liminarmente
o afastamento provisório do dirigente da entidade, mediante
decisão fundamentada.
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Art. 192.

O dirigente da entidade será citado para, no prazo
de dez dias, oferecer resposta escrita, podendo juntar
documentos e indicar as provas a produzir.

Art. 193.

Apresentada ou não a resposta, e sendo necessário, a
autoridade judiciária designará audiência de instrução e julgamento, intimando as partes.

§ 1o Salvo manifestação em audiência, as partes e o Ministério Público terão cinco dias para oferecer alegações finais,
decidindo a autoridade judiciária em igual prazo.
§ 2o Em se tratando de afastamento provisório ou definitivo de
dirigente de entidade governamental, a autoridade judiciária
oficiará à autoridade administrativa imediatamente superior
ao afastado, marcando prazo para a substituição.
§ 3o Antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exigências, o processo será
extinto, sem julgamento de mérito.
§ 4o A multa e a advertência serão impostas ao dirigente da
entidade ou programa de atendimento.

Seção VII
Da Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção
à Criança e ao Adolescente
Art. 194.

O procedimento para imposição de penalidade administrativa por infração às normas de proteção à criança e ao adolescente terá início por representação do
Ministério Público, ou do Conselho Tutelar, ou auto
de infração elaborado por servidor efetivo ou voluntário credenciado, e assinado por duas testemunhas,
se possível.
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§ 2o Sempre que possível, à verificação da infração seguir-se-á
a lavratura do auto, certificando-se, em caso contrário,
dos motivos do retardamento.
Art. 195.
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§ 1o No procedimento iniciado com o auto de infração, poderão ser usadas fórmulas impressas, especificando-se a
natureza e as circunstâncias da infração.

O requerido terá prazo de dez dias para apresentação de
defesa, contado da data da intimação, que será feita:

I – pelo autuante, no próprio auto, quando este for lavrado na presença do requerido;
II – por oficial de justiça ou funcionário legalmente habilitado, que entregará cópia do auto ou da representação ao requerido, ou a seu representante legal,
lavrando certidão;
III – por via postal, com aviso de recebimento, se não for
encontrado o requerido ou seu representante legal;
IV – por edital, com prazo de trinta dias, se incerto ou não
sabido o paradeiro do requerido ou de seu representante legal.
Art. 196.

Não sendo apresentada a defesa no prazo legal, a autoridade judiciária dará vista dos autos do Ministério
Público, por cinco dias, decidindo em igual prazo.

Art. 197.

Apresentada a defesa, a autoridade judiciária procederá
na conformidade do artigo anterior, ou, sendo necessário, designará audiência de instrução e julgamento.

Parágrafo único. Colhida a prova oral, manifestar-se-ão sucessivamente o Ministério Público e o procurador do requerido, pelo tempo de vinte minutos para cada um, prorrogável
por mais dez, a critério da autoridade judiciária, que em seguida proferirá sentença.
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Capítulo IV
Dos Recursos
Art. 198.

Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da
Juventude fica adotado o sistema recursal do Código
de Processo Civil, aprovado pela Lei n.o 5.869, de 11
de janeiro de 1973, e suas alterações posteriores, com
as seguintes adaptações:

I – os recursos serão interpostos independentemente
de preparo;
II – em todos os recursos, salvo o de agravo de instrumento e de embargos de declaração, o prazo para interpor
e para responder será sempre de dez dias;
III – os recursos terão preferência de julgamento e dispensarão revisor;
IV – o agravado será intimado para, no prazo de cinco dias,
oferecer resposta e indicar as peças a serem trasladadas;
V – será de quarenta e oito horas o prazo para a extração,
a conferência e o conserto do traslado;
VI – a apelação será recebida em seu efeito devolutivo. Será
também conferido efeito suspensivo quando interposta contra sentença que deferir a adoção por estrangeiro
e, a juízo da autoridade judiciária, sempre que houver
perigo de dano irreparável ou de difícil reparação;
VII – antes de determinar a remessa dos autos à superior
instância, no caso de apelação, ou do instrumento,
no caso de agravo, a autoridade judiciária proferirá
despacho fundamentado, mantendo ou reformando
a decisão, no prazo de cinco dias;
VIII – mantida a decisão apelada ou agravada, o escrivão
remeterá os autos ou o instrumento à superior ins-
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Art. 199.

Contra as decisões proferidas com base no art. 149
caberá recurso de apelação.
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tância dentro de vinte e quatro horas, independentemente de novo pedido do recorrente; se a reformar, a
remessa dos autos dependerá de pedido expresso da
parte interessada ou do Ministério Público, no prazo
de cinco dias, contados da intimação.

Capítulo V
Do Ministério Público
Art. 200.

As funções do Ministério Público previstas nesta Lei
serão exercidas nos termos da respectiva lei orgânica.

Art. 201.

Compete ao Ministério Público:

I – conceder a remissão como forma de exclusão do
processo;
II – promover e acompanhar os procedimentos relativos
às infrações atribuídas a adolescentes;
III – promover e acompanhar as ações de alimentos e os
procedimentos de suspensão e destituição do pátrio
poder, nomeação e remoção de tutores, curadores e
guardiães, bem como oficiar em todos os demais procedimentos da competência da Justiça da Infância e
da Juventude;
IV – promover, de ofício ou por solicitação dos interessados, a especialização e a inscrição de hipoteca legal e
a prestação de contas dos tutores, curadores e quaisquer administradores de bens de crianças e adolescentes nas hipóteses do art. 98;
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V – promover o inquérito civil e a ação civil pública
para a proteção dos interesses individuais, difusos
ou coletivos relativos à infância e à adolescência,
inclusive os definidos no art. 220, § 3o inciso II, da
Constituição Federal;
VI – instaurar procedimentos administrativos e, para
instruí-los:
a) expedir notificações para colher depoimentos ou
esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela polícia civil ou militar;
b) requisitar informações, exames, perícias e
documentos de autoridades municipais, estaduais
e federais, da administração direta ou indireta,
bem como promover inspeções e diligências
investigatórias;
c) requisitar informações e documentos a particulares e instituições privadas;
VII – instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e determinar a instauração de inquérito policial, para apuração de ilícitos ou infrações às normas
de proteção à infância e à juventude;
VIII – zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis;
IX – impetrar mandado de segurança, de injunção e habeas corpus, em qualquer juízo, instância ou tribunal,
na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis afetos à criança e ao adolescente;
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XI – inspecionar as entidades públicas e particulares de
atendimento e os programas de que trata esta Lei,
adotando de pronto as medidas administrativas ou
judiciais necessárias à remoção de irregularidades
porventura verificadas;

ação parlamentar

X – representar ao juízo visando à aplicação de penalidade
por infrações cometidas contra as normas de proteção à
infância e à juventude, sem prejuízo da promoção da responsabilidade civil e penal do infrator, quando cabível;

XII – requisitar força policial, bem como a colaboração dos
serviços médicos, hospitalares, educacionais e de assistência social, públicos ou privados, para o desempenho de suas atribuições.
§ 1o A legitimação do Ministério Público para as ações cíveis
previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas
mesmas hipóteses, segundo dispuserem a Constituição e
esta Lei.
§ 2o As atribuições constantes deste artigo não excluem outras, desde que compatíveis com a finalidade do Ministério Público.
§ 3o O representante do Ministério Público, no exercício de
suas funções, terá livre acesso a todo local onde se encontre criança ou adolescente.
§ 4o O representante do Ministério Público será responsável
pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar, nas hipóteses legais de sigilo.
§ 5o Para o exercício da atribuição de que trata o inciso VIII deste artigo, poderá o representante do Ministério Público:
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a) reduzir a termo as declarações do reclamante,
instaurando o competente procedimento, sob
sua presidência;
b) entender-se diretamente com a pessoa ou autoridade reclamada, em dia, local e horário previamente notificados ou acertados;
c) efetuar recomendações visando à melhoria dos
serviços públicos e de relevância pública afetos à
criança e ao adolescente, fixando prazo razoável
para sua perfeita adequação.
Art. 202.

Nos processos e procedimentos em que não for parte,
atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta Lei, hipótese em que terá vista dos autos depois das partes,
podendo juntar documentos e requerer diligências,
usando os recursos cabíveis.

Art. 203.

A intimação do Ministério Público, em qualquer
caso, será feita pessoalmente.

Art. 204.

A falta de intervenção do Ministério Público acarreta
a nulidade do feito, que será declarada de ofício pelo
juiz ou a requerimento de qualquer interessado.

Art. 205.

As manifestações processuais do representante do
Ministério Público deverão ser fundamentadas.

Capítulo VI
Do Advogado
Art. 206.

A criança ou o adolescente, seus pais ou responsável,
e qualquer pessoa que tenha legítimo interesse na solução da lide poderão intervir nos procedimentos de
que trata esta Lei, através de advogado, o qual será

112
Direitos Humanos e Minorias

Parágrafo único. Será prestada assistência judiciária integral e
gratuita àqueles que dela necessitarem.
Art. 207.

Nenhum adolescente a quem se atribua a prática de
ato infracional, ainda que ausente ou foragido, será
processado sem defensor.

ação parlamentar

intimado para todos os atos, pessoalmente ou por
publicação oficial, respeitado o segredo de justiça.

§ 1o Se o adolescente não tiver defensor, ser-lhe-á nomeado
pelo juiz, ressalvado o direito de, a todo tempo, constituir outro de sua preferência.
§ 2o A ausência do defensor não determinará o adiamento de
nenhum ato do processo, devendo o juiz nomear substituto, ainda que provisoriamente, ou para o só efeito do ato.
§ 3o Será dispensada a outorga de mandato, quando se tratar de defensor nomeado ou, sido constituído, tiver sido
indicado por ocasião de ato formal com a presença da
autoridade judiciária.

Capítulo VII
Da Proteção Judicial dos Interesses Individuais,
Difusos e Coletivos
Art. 208.

Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à
criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

I – do ensino obrigatório;
II – de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência;
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III – de atendimento em creche e pré-escola às crianças de
zero a seis anos de idade;
IV – de ensino noturno regular, adequado às condições do
educando;
V – de programas suplementares de oferta de material
didático-escolar, transporte e assistência à saúde do
educando do ensino fundamental;
VI – de serviço de assistência social visando à proteção à
família, à maternidade, à infância e à adolescência,
bem como ao amparo às crianças e adolescentes que
dele necessitem;
VII – de acesso às ações e serviços de saúde;
VIII – de escolarização e profissionalização dos adolescentes
privados de liberdade.
§ 1o As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos
pela Constituição e pela Lei. (Renumerado do Parágrafo
único pela Lei no 11.259, de 2005)
§ 2o A investigação do desaparecimento de crianças ou adolescentes será realizada imediatamente após notificação aos
órgãos competentes, que deverão comunicar o fato aos
portos, aeroportos, Polícia Rodoviária e companhias de
transporte interestaduais e internacionais, fornecendo-lhes
todos os dados necessários à identificação do desaparecido.
(Incluído pela Lei no 11.259, de 2005)
Art. 209.

As ações previstas neste Capítulo serão propostas no
foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação
ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta
para processar a causa, ressalvadas a competência
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Art. 210.

Para as ações cíveis fundadas em interesses coletivos
ou difusos, consideram-se legitimados concorrentemente:

I – o Ministério Público;
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da Justiça Federal e a competência originária dos
tribunais superiores.

II – a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal
e os territórios;
III – as associações legalmente constituídas há pelo menos
um ano e que incluam entre seus fins institucionais
a defesa dos interesses e direitos protegidos por esta
Lei, dispensada a autorização da assembléia, se houver prévia autorização estatutária.
§ 1o Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União e dos estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta Lei.
§ 2o Em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado
poderá assumir a titularidade ativa.
Art. 211.

Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos
interessados compromisso de ajustamento de sua
conduta às exigências legais, o qual terá eficácia de
título executivo extrajudicial.

Art. 212.

Para defesa dos direitos e interesses protegidos por
esta Lei, são admissíveis todas as espécies de ações
pertinentes.

§ 1o Aplicam-se às ações previstas neste Capítulo as normas
do Código de Processo Civil.
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§ 2o Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do
poder público, que lesem direito líquido e certo previsto
nesta Lei, caberá ação mandamental, que se regerá pelas
normas da lei do mandado de segurança.
Art. 213.

Na ação que tenha por objeto o cumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a
tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

§ 1o Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo
justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citando o réu.
§ 2o O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na
sentença, impor multa diária ao réu, independentemente
de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com
a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento
do preceito.
§ 3o A multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado
da sentença favorável ao autor, mas será devida desde o
dia em que se houver configurado o descumprimento.
Art. 214.

Os valores das multas reverterão ao fundo gerido
pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do respectivo município.

§ 1o As multas não recolhidas até trinta dias após o trânsito
em julgado da decisão serão exigidas através de execução
promovida pelo Ministério Público, nos mesmos autos,
facultada igual iniciativa aos demais legitimados.
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Art. 215.

O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos,
para evitar dano irreparável à parte.

Art. 216.

Transitada em julgado a sentença que impuser condenação ao poder público, o juiz determinará a remessa
de peças à autoridade competente, para apuração da
responsabilidade civil e administrativa do agente a
que se atribua a ação ou omissão.

Art. 217.

Decorridos sessenta dias do trânsito em julgado da sentença condenatória sem que a associação autora lhe
promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados.

Art. 218.

O juiz condenará a associação autora a pagar ao réu os
honorários advocatícios arbitrados na conformidade
do § 4o do art. 20 da Lei n.o 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil), quando reconhecer
que a pretensão é manifestamente infundada.
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§ 2o Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro
ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito,
em conta com correção monetária.

Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação
serão solidariamente condenados ao décuplo das custas, sem
prejuízo de responsabilidade por perdas e danos.
Art. 219.

Nas ações de que trata este Capítulo, não haverá
adiantamento de custas, emolumentos, honorários
periciais e quaisquer outras despesas.

Art. 220.

Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá
provocar a iniciativa do Ministério Público, prestandolhe informações sobre fatos que constituam objeto de
ação civil, e indicando-lhe os elementos de convicção.
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Art. 221.

Se, no exercício de suas funções, os juízos e tribunais
tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a
propositura de ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis.

Art. 222.

Para instruir a petição inicial, o interessado poderá
requerer às autoridades competentes as certidões e
informações que julgar necessárias, que serão fornecidas no prazo de quinze dias.

Art. 223.

O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer
pessoa, organismo público ou particular, certidões,
informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a dez dias úteis.

§ 1o Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para
a propositura da ação cível, promoverá o arquivamento
dos autos do inquérito civil ou das peças informativas,
fazendo-o fundamentadamente.
§ 2o Os autos do inquérito civil ou as peças de informação
arquivados serão remetidos, sob pena de se incorrer em
falta grave, no prazo de três dias, ao Conselho Superior
do Ministério Público.
§ 3o Até que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, em sessão do Conselho Superior do Ministério público, poderão as associações legitimadas apresentar
razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às peças de informação.
§ 4o A promoção de arquivamento será submetida a exame e
deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, conforme dispuser o seu regimento.
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Art. 224.

Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n.o 7.347, de 24 de julho de 1985.
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§ 5o Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, designará, desde logo, outro órgão
do Ministério Público para o ajuizamento da ação.

Título VII
Dos Crimes e Das Infrações
Administrativas
Capítulo I
Dos Crimes
Seção I
Disposições Gerais
Art. 225.

Este Capítulo dispõe sobre crimes praticados contra
a criança e o adolescente, por ação ou omissão, sem
prejuízo do disposto na legislação penal.

Art. 226.

Aplicam-se aos crimes definidos nesta Lei as normas
da Parte Geral do Código Penal e, quanto ao processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal.

Art. 227.

Os crimes definidos nesta Lei são de ação pública incondicionada
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Seção II
Dos Crimes em Espécie
Art. 228.

Deixar o encarregado de serviço ou o dirigente de
estabelecimento de atenção à saúde de gestante de
manter registro das atividades desenvolvidas, na forma e prazo referidos no art. 10 desta Lei, bem como
de fornecer à parturiente ou a seu responsável, por
ocasião da alta médica, declaração de nascimento,
onde constem as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato:

Pena – detenção de seis meses a dois anos.
Parágrafo único. Se o crime é culposo:
Pena – detenção de dois a seis meses, ou multa.
Art. 229.

Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de identificar corretamente o neonato e a parturiente, por
ocasião do parto, bem como deixar de proceder aos
exames referidos no art. 10 desta Lei:

Pena – detenção de seis meses a dois anos.
Parágrafo único. Se o crime é culposo:
Pena – detenção de dois a seis meses, ou multa.
Art. 230.

Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade,
procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante
de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da
autoridade judiciária competente:

Pena – detenção de seis meses a dois anos.
Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que procede à
apreensão sem observância das formalidades legais.
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Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata
comunicação à autoridade judiciária competente e à
família do apreendido ou à pessoa por ele indicada:

Pena – detenção de seis meses a dois anos.
Art. 232.

Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade,
guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento:
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Art. 231.

Pena – detenção de seis meses a dois anos.
Art. 234.

Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de
ordenar a imediata liberação de criança ou adolescente, tão logo tenha conhecimento da ilegalidade
da apreensão:

Pena – detenção de seis meses a dois anos.
Art. 235.

Descumprir, injustificadamente, prazo fixado nesta Lei
em benefício de adolescente privado de liberdade:

Pena – detenção de seis meses a dois anos.
Art. 236.

Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante
do Ministério Público no exercício de função prevista
nesta Lei:

Pena – detenção de seis meses a dois anos.
Art. 237.

Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o
tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial, com o fim de colocação em lar substituto:

Pena – reclusão de dois a seis anos, e multa.
Art. 238.

Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a
terceiro, mediante paga ou recompensa:

Pena – reclusão de um a quatro anos, e multa.
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Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem oferece ou
efetiva a paga ou recompensa.
Art. 239.

Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado
ao envio de criança ou adolescente para o exterior
com inobservância das formalidades legais ou com o
fito de obter lucro:

Pena – reclusão de quatro a seis anos, e multa.
Parágrafo único. Se há emprego de violência, grave ameaça
ou fraude: (Incluído pela Lei no 10.764, de 12.11.2003)
Pena – reclusão, de 6 (seis) a 8 (oito) anos, além da pena
correspondente à violência.
Art. 240.

Produzir ou dirigir representação teatral, televisiva,
cinematográfica, atividade fotográfica ou de qualquer outro meio visual, utilizando-se de criança ou
adolescente em cena pornográfica, de sexo explícito
ou vexatória: (Redação dada pela Lei no 10.764, de
12.11.2003)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
§ 1o Incorre na mesma pena quem, nas condições referidas
neste artigo, contracena com criança ou adolescente.
(Renumerado do parágrafo único, pela Lei no 10.764, de
12.11.2003)
§ 2o A pena é de reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos: (Incluído
pela Lei no 10.764, de 12.11.2003)
I – se o agente comete o crime no exercício de cargo ou
função;
II – se o agente comete o crime com o fim de obter para
si ou para outrem vantagem patrimonial.
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Apresentar, produzir, vender, fornecer, divulgar ou
publicar, por qualquer meio de comunicação, inclusive rede mundial de computadores ou internet, fotografias ou imagens com pornografia ou cenas de
sexo explícito envolvendo criança ou adolescente:
(Redação dada pela Lei no 10.764, de 12.11.2003)
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Art. 241.

Pena – reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
§ 1o Incorre na mesma pena quem: (Incluído pela Lei no 10.764,
de 12.11.2003)
I – agencia, autoriza, facilita ou, de qualquer modo, intermedeia a participação de criança ou adolescente
em produção referida neste artigo;
II – assegura os meios ou serviços para o armazenamento
das fotografias, cenas ou imagens produzidas na forma do caput deste artigo;
III – assegura, por qualquer meio, o acesso, na rede mundial
de computadores ou internet, das fotografias, cenas ou
imagens produzidas na forma do caput deste artigo.
§ 2o A pena é de reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos: (Incluído
pela Lei no 10.764, de 12.11.2003)
I – se o agente comete o crime prevalecendo-se do exercício de cargo ou função;
II – se o agente comete o crime com o fim de obter para
si ou para outrem vantagem patrimonial.
Art. 242.

Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente
arma, munição ou explosivo:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos. (Redação dada
pela Lei no 10.764, de 12.11.2003)

123
Os Direitos Humanos nos 60 anos da Declaração

ação parlamentar

Art. 243.

Vender, fornecer ainda que gratuitamente, ministrar
ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente, sem justa causa, produtos cujos componentes
possam causar dependência física ou psíquica, ainda
que por utilização indevida:

Pena – detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se
o fato não constitui crime mais grave. (Redação dada pela
Lei no 10.764, de 12.11.2003)
Art. 244.

Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou entregar,
de qualquer forma, a criança ou adolescente fogos de
estampido ou de artifício, exceto aqueles que, pelo seu
reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida:

Pena – detenção de seis meses a dois anos, e multa.
Art. 244-A.

Submeter criança ou adolescente, como tais definidos no caput do art. 2o desta Lei, à prostituição ou
à exploração sexual: (Incluído pela Lei no 9.975, de
23.6.2000)

Pena – reclusão de quatro a dez anos, e multa.
§ 1o Incorrem nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou
o responsável pelo local em que se verifique a submissão
de criança ou adolescente às práticas referidas no caput
deste artigo. (Incluído pela Lei no 9.975, de 23.6.2000)
§ 2o Constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da
licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. (Incluído pela Lei no 9.975, de 23.6.2000)
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Art. 245.

Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade
competente os casos de que tenha conhecimento,
envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos
contra criança ou adolescente:
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Capítulo II
Das Infrações Administrativas

Pena – multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.
Art. 246.

Impedir o responsável ou funcionário de entidade de
atendimento o exercício dos direitos constantes nos
incisos II, III, VII, VIII e XI do art. 124 desta Lei:

Pena – multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.
Art. 247.

Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio de comunicação, nome, ato
ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo a criança ou adolescente a
que se atribua ato infracional:

Pena – multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.
§ 1o Incorre na mesma pena quem exibe, total ou parcialmente, fotografia de criança ou adolescente envolvido em ato
infracional, ou qualquer ilustração que lhe diga respeito
ou se refira a atos que lhe sejam atribuídos, de forma a
permitir sua identificação, direta ou indiretamente.
§ 2o Se o fato for praticado por órgão de imprensa ou emissora
de rádio ou televisão, além da pena prevista neste artigo,
a autoridade judiciária poderá determinar a apreensão da
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publicação ou a suspensão da programação da emissora
até por dois dias, bem como da publicação do periódico
até por dois números. (Expressão declara inconstitucional pela ADIN 869–2).
Art. 248.

Deixar de apresentar à autoridade judiciária de seu
domicílio, no prazo de cinco dias, com o fim de regularizar a guarda, adolescente trazido de outra comarca para a prestação de serviço doméstico, mesmo que
autorizado pelos pais ou responsável:

Pena – multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência, independentemente das despesas de retorno do adolescente, se for o caso.
Art. 249.

Descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres
inerentes ao pátrio poder ou decorrente de tutela ou
guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar:

Pena – multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência.
Art. 250.

Hospedar criança ou adolescente, desacompanhado
dos pais ou responsável ou sem autorização escrita
destes, ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão,
motel ou congênere:

Pena – multa de dez a cinqüenta salários de referência;
em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá
determinar o fechamento do estabelecimento por até
quinze dias.
Art. 251.

Transportar criança ou adolescente, por qualquer
meio, com inobservância do disposto nos arts. 83, 84
e 85 desta Lei:
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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:

ação parlamentar

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

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. 254.

Transmitir, através de rádio ou televisão, espetáculo
em horário diverso do autorizado ou sem aviso de
sua classificação:

Pena – multa de vinte a cem salários de referência; duplicada em caso de reincidência a autoridade judiciária poderá determinar a suspensão da programação da emissora
por até dois dias.
Art. 255.

Exibir filme, trailer, peça, amostra ou congênere classificado pelo órgão competente como inadequado às
crianças ou adolescentes admitidos ao 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.
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Art. 256.

Vender ou locar a criança ou adolescente fita de programação em vídeo, em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente:

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.
Art. 257.

Descumprir obrigação constante dos arts. 78 e 79
desta Lei:

Pena – multa de três a vinte salários de referência, duplicando-se a pena em caso de reincidência, sem prejuízo de
apreensão da revista ou publicação.
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.
Disposições Finais e Transitórias
Art. 259.

A União, no prazo de noventa dias contados da publicação deste Estatuto, elaborará projeto de lei dispondo sobre a criação ou adaptação de seus órgãos às
diretrizes da política de atendimento fixadas no art.
88 e ao que estabelece o Título V do Livro II.

Parágrafo único. Compete aos estados e municípios promoverem a adaptação de seus órgãos e programas às diretrizes e
princípios estabelecidos nesta Lei.
Art. 260.

Os contribuintes poderão deduzir do imposto devido, na declaração do Imposto sobre a Renda, o total
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I – limite de 10% (dez por cento) da renda bruta para
pessoa física;

ação parlamentar

das doações feitas aos Fundos dos Direitos da Criança
e do Adolescente – nacional, estaduais ou municipais
– devidamente comprovadas, obedecidos os limites
estabelecidos em Decreto do Presidente da República. (Redação dada pela Lei nº 8.242, de 12.10.1991)

II – limite de 5% (cinco por cento) da renda bruta para
pessoa jurídica.
§ 1o (Revogado pela Lei no 9.532, de 10.12.1997)
§ 2o Os Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente fixarão critérios de
utilização, através de planos de aplicação das doações
subsidiadas e demais receitas, aplicando necessariamente
percentual para incentivo ao acolhimento, sob a forma
de guarda, de criança ou adolescente, órfãos ou abandonado, na forma do disposto no art. 227, § 3o, VI, da
Constituição Federal.
§ 3o O Departamento da Receita Federal, do Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento, regulamentará a comprovação das doações feitas aos fundos, nos
termos deste artigo. (Incluído pela Lei no 8.242, de
12.10.1991)
§ 4o O Ministério Público determinará em cada comarca a
forma de fiscalização da aplicação, pelo Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, dos incentivos
fiscais referidos neste artigo. (Incluído pela Lei no 8.242,
de 12.10.1991)
Art. 261.

A falta dos conselhos municipais dos direitos da
criança e do adolescente, os registros, inscrições e alterações a que se referem os arts. 90, parágrafo único,
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e 91 desta Lei serão efetuados perante a autoridade
judiciária da comarca a que pertencer a entidade.

Parágrafo único. A União fica autorizada a repassar aos estados e municípios, e os estados aos municípios, os recursos
referentes aos programas e atividades previstos nesta Lei, tão
logo estejam criados os conselhos dos direitos da criança e do
adolescente nos seus respectivos níveis.
Art. 262.

Enquanto não instalados os Conselhos Tutelares, as
atribuições a eles conferidas serão exercidas pela autoridade judiciária.

Art. 263.

O Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal), passa a vigorar com as seguintes
alterações:
1) Art. 121 ..........................................................................
§ 4o

No homicídio culposo, a pena é aumentada de um terço, se o crime resulta de inobservância de regra técnica
de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de
prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as conseqüências do seu ato, ou foge para evitar
prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena
é aumentada de um terço, se o crime é praticado contra pessoa menor de catorze anos.

2) Art. 129 .........................................................................
§ 7o

Aumenta-se a pena de um terço, se ocorrer qualquer
das hipóteses do art. 121, § 4o.

§ 8o

Aplica-se à lesão culposa o disposto no § 5o do art. 121.

3) Art. 136 .........................................................................
§ 3o
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Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é praticado
contra pessoa menor de catorze anos.

Parágrafo único. Se a ofendida é menor de catorze anos:
Pena – reclusão de quatro a dez anos.
5) Art. 214 .........................................................................

Parágrafo único. Se o ofendido é menor de catorze anos:
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4) Art. 213 ..................................................................

Pena – reclusão de três a nove anos.»
Art. 264.

O art. 102 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de
1973, fica acrescido do seguinte item:
“Art. 102

.........................................................................

6) a perda e a suspensão do pátrio poder.”

Art. 265.

A Imprensa Nacional e demais gráficas da União, da
administração direta ou indireta, inclusive fundações
instituídas e mantidas pelo poder público federal
promoverão edição popular do texto integral deste
Estatuto, que será posto à disposição das escolas e das
entidades de atendimento e de defesa dos direitos da
criança e do adolescente.

Art. 266.

Esta Lei entra em vigor noventa dias após sua publicação.

Parágrafo único. Durante o período de vacância deverão ser
promovidas atividades e campanhas de divulgação e esclarecimentos acerca do disposto nesta Lei.
Art. 267.

Revogam-se as Leis no 4.513, de 1964, e 6.697, de 10
de outubro de 1979 (Código de Menores), e as demais disposições em contrário.

Brasília, 13 de julho de 1990; 169º da Independência e 102o da República.
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Estatuto do Idoso

LEI No 10.741,
DE 1o DE OUTUBRO DE 2003
TÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1o

É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular
os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos.

Art. 2o

O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por
lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

Art. 3o

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade
e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta
prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao
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lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade,
ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
I – atendimento preferencial imediato e individualizado
junto aos órgãos públicos e privados prestadores de
serviços à população;
II – preferência na formulação e na execução de políticas
sociais públicas específicas;
III – destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas
relacionadas com a proteção ao idoso;
IV – viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações;
V – priorização do atendimento do idoso por sua própria
família, em detrimento do atendimento asilar, exceto
dos que não a possuam ou careçam de condições de
manutenção da própria sobrevivência;
VI – capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas
áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços aos idosos;
VII – estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre
os aspectos biopsicossociais de envelhecimento;
VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de
assistência social locais.
IX – prioridade no recebimento da restituição do Imposto
de Renda. (Incluído pela Lei no 11.765, de 2008).
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Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou
omissão, será punido na forma da lei.

§ 1o É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso.
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Art. 4o

§ 2o As obrigações previstas nesta Lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por ela adotados.
Art. 5o

A inobservância das normas de prevenção importará
em responsabilidade à pessoa física ou jurídica nos
termos da lei.

Art. 6o

Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade
competente qualquer forma de violação a esta Lei que
tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento.

Art. 7o

Os Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais do Idoso, previstos na Lei no 8.842,
de 4 de janeiro de 1994, zelarão pelo cumprimento
dos direitos do idoso, definidos nesta Lei.

TÍTULO II
Dos Direitos Fundamentais
CAPÍTULO I
Do Direito à Vida
Art. 8o

O envelhecimento é um direito personalíssimo e a
sua proteção um direito social, nos termos desta Lei e
da legislação vigente.
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Art. 9o

É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

CAPÍTULO II
Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade
Art. 10.

É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como
pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos,
individuais e sociais, garantidos na Constituição e
nas leis.

§ 1o O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos:
I – faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e
espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais;
II – opinião e expressão;
III – crença e culto religioso;
IV – prática de esportes e de diversões;
V – participação na vida familiar e comunitária;
VI – participação na vida política, na forma da lei;
VII – faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação.
§ 2o O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores,
idéias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais.

CAPÍTULO III
Dos Alimentos
Art. 11.

Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da
lei civil.

Art. 12.

A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso
optar entre os prestadores.

Art. 13.

As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o Promotor de Justiça, que as referendará, e passarão a ter efeito de título executivo
extrajudicial nos termos da lei processual civil.

Art. 13.

As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o Promotor de Justiça ou Defensor
Público, que as referendará, e passarão a ter efeito de
título executivo extrajudicial nos termos da lei processual civil. (Redação dada pela Lei no 11.737, de 2008)

Art. 14.

Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se
ao Poder Público esse provimento, no âmbito da assistência social.

ação parlamentar

§ 3o É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento,
aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

CAPÍTULO IV
Do Direito à Saúde
Art. 15.

É assegurada a atenção integral à saúde do idoso,
por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS,
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em
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conjunto articulado e contínuo das ações e serviços,
para a prevenção, promoção, proteção e recuperação
da saúde, incluindo a atenção especial às doenças
que afetam preferencialmente os idosos.

§ 1o A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão
efetivadas por meio de:
I – cadastramento da população idosa em base territorial;
II – atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios;
III – unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social;
IV – atendimento domiciliar, incluindo a internação, para
a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados
e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou
sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com
o Poder Público, nos meios urbano e rural;
V – reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para
redução das seqüelas decorrentes do agravo da saúde.
§ 2o Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos
relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
§ 3o É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde
pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.
§ 4o Os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante terão atendimento especializado, nos termos
da lei.
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Ao idoso internado ou em observação é assegurado o
direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico.

Parágrafo único. Caberá ao profissional de saúde responsável
pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento
do idoso ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito.
Art. 17.
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Art. 16.

Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades
mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável.

Parágrafo único. Não estando o idoso em condições de proceder à opção, esta será feita:
I – pelo curador, quando o idoso for interditado;
II – pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou
este não puder ser contactado em tempo hábil;
III – pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida
e não houver tempo hábil para consulta a curador
ou familiar;
IV – pelo próprio médico, quando não houver curador ou
familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o
fato ao Ministério Público.
Art. 18.

As instituições de saúde devem atender aos critérios
mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos
profissionais, assim como orientação a cuidadores
familiares e grupos de auto-ajuda.

Art. 19.

Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos
contra idoso serão obrigatoriamente comunicados
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pelos profissionais de saúde a quaisquer dos seguintes órgãos:

I – autoridade policial;
II –	Ministério Público;
III – Conselho Municipal do Idoso;
IV – Conselho Estadual do Idoso;
V – Conselho Nacional do Idoso.

CAPÍTULO V
Da Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Art. 20.

O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que
respeitem sua peculiar condição de idade.

Art. 21.

O Poder Público criará oportunidades de acesso do
idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a
ele destinados.

§ 1o Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo
às técnicas de comunicação, computação e demais avanços
tecnológicos, para sua integração à vida moderna.
§ 2o Os idosos participarão das comemorações de caráter cívico ou cultural, para transmissão de conhecimentos e
vivências às demais gerações, no sentido da preservação
da memória e da identidade culturais.
Art. 22.

Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino
formal serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do
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Art. 23.

A participação dos idosos em atividades culturais e de
lazer será proporcionada mediante descontos de pelo
menos 50% (cinqüenta por cento) nos ingressos para
eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem
como o acesso preferencial aos respectivos locais.

Art. 24.

Os meios de comunicação manterão espaços ou horários especiais voltados aos idosos, com finalidade
informativa, educativa, artística e cultural, e ao público sobre o processo de envelhecimento.

Art. 25.

O Poder Público apoiará a criação de universidade
aberta para as pessoas idosas e incentivará a publicação de livros e periódicos, de conteúdo e padrão
editorial adequados ao idoso, que facilitem a leitura,
considerada a natural redução da capacidade visual.
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idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir
conhecimentos sobre a matéria.

CAPÍTULO VI
Da Profissionalização e do Trabalho
Art. 26.

O idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais
e psíquicas.

Art. 27.

Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite
máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir.

Parágrafo único. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade
mais elevada.
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Art. 28.

O Poder Público criará e estimulará programas de:

I – profissionalização especializada para os idosos, aproveitando seus potenciais e habilidades para atividades
regulares e remuneradas;
II – preparação dos trabalhadores para a aposentadoria,
com antecedência mínima de 1 (um) ano, por meio
de estímulo a novos projetos sociais, conforme seus
interesses, e de esclarecimento sobre os direitos sociais e de cidadania;
III – estímulo às empresas privadas para admissão de idosos ao trabalho.

CAPÍTULO VII
Da Previdência Social
Art. 29.

Os benefícios de aposentadoria e pensão do Regime
Geral da Previdência Social observarão, na sua concessão, critérios de cálculo que preservem o valor real
dos salários sobre os quais incidiram contribuição,
nos termos da legislação vigente.

Parágrafo único. Os valores dos benefícios em manutenção
serão reajustados na mesma data de reajuste do salário-mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou
do seu último reajustamento, com base em percentual definido em regulamento, observados os critérios estabelecidos pela
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.
Art. 30.

A perda da condição de segurado não será considerada para a concessão da aposentadoria por idade, desde que a pessoa conte com, no mínimo, o tempo de
contribuição correspondente ao exigido para efeito
de carência na data de requerimento do benefício.
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Art. 31.

O pagamento de parcelas relativas a benefícios, efetuado com atraso por responsabilidade da Previdência
Social, será atualizado pelo mesmo índice utilizado
para os reajustamentos dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, verificado no período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e o
mês do efetivo pagamento.

Art. 32.

O Dia Mundial do Trabalho, 1o de Maio, é a database dos aposentados e pensionistas.
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Parágrafo único. O cálculo do valor do benefício previsto no
caput observará o disposto no caput e § 2o do art. 3o da Lei
no 9.876, de 26 de novembro de 1999, ou, não havendo salários-de-contribuição recolhidos a partir da competência de julho de 1994, o disposto no art. 35 da Lei no 8.213, de 1991.

CAPÍTULO VIII
Da Assistência Social
Art. 33.

A assistência social aos idosos será prestada, de forma
articulada, conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, na Política
Nacional do Idoso, no Sistema Único de Saúde e demais normas pertinentes.

Art. 34.

Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que
não possuam meios para prover sua subsistência,
nem de tê-la provida por sua família, é assegurado
o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos
termos da Lei Orgânica da Assistência Social – Loas.

Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do caput não será computado para
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os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere
a Loas.
Art. 35.

Todas as entidades de longa permanência, ou casalar, são obrigadas a firmar contrato de prestação de
serviços com a pessoa idosa abrigada.

§ 1o No caso de entidades filantrópicas, ou casa-lar, é facultada a
cobrança de participação do idoso no custeio da entidade.
§ 2o O Conselho Municipal do Idoso ou o Conselho Municipal da Assistência Social estabelecerá a forma de participação prevista no § 1o, que não poderá exceder a 70%
(setenta por cento) de qualquer benefício previdenciário
ou de assistência social percebido pelo idoso.
§ 3o Se a pessoa idosa for incapaz, caberá a seu representante legal firmar o contrato a que se refere o caput deste artigo.
Art. 36.

O acolhimento de idosos em situação de risco social,
por adulto ou núcleo familiar, caracteriza a dependência econômica, para os efeitos legais.

CAPÍTULO IX
Da Habitação
Art. 37.

O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de
seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda,
em instituição pública ou privada.

§ 1o A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência
de recursos financeiros próprios ou da família.
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§ 3o As instituições que abrigarem idosos são obrigadas a
manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades deles, bem como provê-los com alimentação regular e higiene indispensáveis às normas sanitárias e com
estas condizentes, sob as penas da lei.
Art. 38.

ação parlamentar

§ 2o Toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica
obrigada a manter identificação externa visível, sob pena de
interdição, além de atender toda a legislação pertinente.

Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria,
observado o seguinte:

I – reserva de 3% (três por cento) das unidades residenciais para atendimento aos idosos;
II – implantação de equipamentos urbanos comunitários
voltados ao idoso;
III – eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas,
para garantia de acessibilidade ao idoso;
IV – critérios de financiamento compatíveis com os rendimentos de aposentadoria e pensão.

CAPÍTULO X
Do Transporte
Art. 39.

Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos
urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos
serviços regulares.
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§ 1o Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente
qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade.
§ 2o Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão reservados 10% (dez por cento) dos assentos
para os idosos, devidamente identificados com a placa de
reservado preferencialmente para idosos.
§ 3o No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre
60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, ficará a critério
da legislação local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de transporte previstos no
caput deste artigo.
Art. 40.

No sistema de transporte coletivo interestadual observarse-á, nos termos da legislação específica: (Regulamento)

I – a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para
idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) saláriosmínimos;
II – desconto de 50% (cinqüenta por cento), no mínimo,
no valor das passagens, para os idosos que excederem
as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2
(dois) salários-mínimos.
Parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes definir os
mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos previstos nos incisos I e II.
Art. 41.

É assegurada a reserva, para os idosos, nos termos da
lei local, de 5% (cinco por cento) das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser
posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso.

Art. 42.

É assegurada a prioridade do idoso no embarque no
sistema de transporte coletivo.
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CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 43.

ação parlamentar

TÍTULO III
Das Medidas de Proteção

As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem
ameaçados ou violados:

I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;
II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou
entidade de atendimento;
III – em razão de sua condição pessoal.

CAPÍTULO II
Das Medidas Específicas de Proteção
Art. 44.

As medidas de proteção ao idoso previstas nesta Lei
poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, e
levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Art. 45.

qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento
daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:

I – encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade;
II – orientação, apoio e acompanhamento temporários;
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III – requisição para tratamento de sua saúde, em regime
ambulatorial, hospitalar ou domiciliar;
IV – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes
de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação;
V – abrigo em entidade;
VI – abrigo temporário.

TÍTULO IV
Da Política de Atendimento
ao Idoso
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 46.

A política de atendimento ao idoso far-se-á por meio
do conjunto articulado de ações governamentais e
não-governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 47.

São linhas de ação da política de atendimento:

I – políticas sociais básicas, previstas na Lei no 8.842, de
4 de janeiro de 1994;
II – políticas e programas de assistência social, em caráter
supletivo, para aqueles que necessitarem;
III – serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso,
crueldade e opressão;
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V – proteção jurídico-social por entidades de defesa dos
direitos dos idosos;
VI – mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento do idoso.

ação parlamentar

IV – serviço de identificação e localização de parentes ou
responsáveis por idosos abandonados em hospitais e
instituições de longa permanência;

CAPÍTULO II
Das Entidades de Atendimento ao Idoso
Art. 48.

As entidades de atendimento são responsáveis pela
manutenção das próprias unidades, observadas as
normas de planejamento e execução emanadas do
órgão competente da Política Nacional do Idoso,
conforme a Lei no 8.842, de 1994.

Parágrafo único. As entidades governamentais e não-governamentais de assistência ao idoso ficam sujeitas à inscrição de
seus programas, junto ao órgão competente da Vigilância Sanitária e Conselho Municipal da Pessoa Idosa, e em sua falta,
junto ao Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, especificando os regimes de atendimento, observados os seguintes requisitos:
I – oferecer instalações físicas em condições adequadas
de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança;
II – apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho
compatíveis com os princípios desta Lei;
III – estar regularmente constituída;
IV – demonstrar a idoneidade de seus dirigentes.
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Art. 49.

As entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa permanência adotarão os seguintes princípios:

I – preservação dos vínculos familiares;
II – atendimento personalizado e em pequenos grupos;
III – manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em
caso de força maior;
IV – participação do idoso nas atividades comunitárias, de
caráter interno e externo;
V – observância dos direitos e garantias dos idosos;
VI – preservação da identidade do idoso e oferecimento de
ambiente de respeito e dignidade.
Parágrafo único. O dirigente de instituição prestadora de
atendimento ao idoso responderá civil e criminalmente pelos
atos que praticar em detrimento do idoso, sem prejuízo das
sanções administrativas.
Art. 50.

Constituem obrigações das entidades de atendimento:

I – celebrar contrato escrito de prestação de serviço com
o idoso, especificando o tipo de atendimento, as obrigações da entidade e prestações decorrentes do contrato, com os respectivos preços, se for o caso;
II – observar os direitos e as garantias de que são titulares
os idosos;
III – fornecer vestuário adequado, se for pública, e alimentação suficiente;
IV – oferecer instalações físicas em condições adequadas
de habitabilidade;
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VI – diligenciar no sentido da preservação dos vínculos
familiares;
VII – oferecer acomodações apropriadas para recebimento
de visitas;

ação parlamentar

V – oferecer atendimento personalizado;

VIII – proporcionar cuidados à saúde, conforme a necessidade do idoso;
IX – promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer;
X – propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem,
de acordo com suas crenças;
XI – proceder a estudo social e pessoal de cada caso;
XII – comunicar à autoridade competente de saúde toda
ocorrência de idoso portador de doenças infectocontagiosas;
XIII – providenciar ou solicitar que o Ministério Público requisite os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não os tiverem, na forma da lei;
XIV – fornecer comprovante de depósito dos bens móveis
que receberem dos idosos;
XV – manter arquivo de anotações onde constem data
e circunstâncias do atendimento, nome do idoso,
responsável, parentes, endereços, cidade, relação de
seus pertences, bem como o valor de contribuições,
e suas alterações, se houver, e demais dados que
possibilitem sua identificação e a individualização
do atendimento;
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XVI – comunicar ao Ministério Público, para as providências cabíveis, a situação de abandono moral ou material por parte dos familiares;
XVII – manter no quadro de pessoal profissionais com formação específica.
Art. 51.

As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos
prestadoras de serviço ao idoso terão direito à assistência judiciária gratuita.

CAPÍTULO III
Da Fiscalização das Entidades de Atendimento
Art. 52.

As entidades governamentais e não-governamentais de atendimento ao idoso serão fiscalizadas pelos
Conselhos do Idoso, Ministério Público, Vigilância
Sanitária e outros previstos em lei.

Art. 53.

O art. 7o da Lei no 8.842, de 1994, passa a vigorar com
a seguinte redação:

“Art. 7o

Compete aos Conselhos de que trata o art. 6o desta Lei a supervisão, o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da política nacional do idoso,
no âmbito das respectivas instâncias político-administrativas.” (NR)

Art. 54.

Será dada publicidade das prestações de contas dos
recursos públicos e privados recebidos pelas entidades de atendimento.

Art. 55.

As entidades de atendimento que descumprirem as
determinações desta Lei ficarão sujeitas, sem prejuízo
da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, às seguintes penalidades, observado
o devido processo legal:
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a) advertência;
b) afastamento provisório de seus dirigentes;
c) afastamento definitivo de seus dirigentes;
d) fechamento de unidade ou interdição de programa;
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I – as entidades governamentais:

II – as entidades não-governamentais:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão parcial ou total do repasse de verbas
públicas;
d) interdição de unidade ou suspensão de programa;
e) proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público.
§ 1o	Havendo danos aos idosos abrigados ou qualquer tipo
de fraude em relação ao programa, caberá o afastamento
provisório dos dirigentes ou a interdição da unidade e a
suspensão do programa.
§ 2o A suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas
ocorrerá quando verificada a má aplicação ou desvio de
finalidade dos recursos.
§ 3o Na ocorrência de infração por entidade de atendimento, que coloque em risco os direitos assegurados nesta
Lei, será o fato comunicado ao Ministério Público, para
as providências cabíveis, inclusive para promover a suspensão das atividades ou dissolução da entidade, com a
proibição de atendimento a idosos a bem do interesse
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público, sem prejuízo das providências a serem tomadas
pela Vigilância Sanitária.
§ 4o Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que
dela provierem para o idoso, as circunstâncias agravantes
ou atenuantes e os antecedentes da entidade.

CAPÍTULO IV
Das Infrações Administrativas
Art. 56.

Deixar a entidade de atendimento de cumprir as determinações do art. 50 desta Lei:

Pena – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a
R$ 3.000,00 (três mil reais), se o fato não for caracterizado como crime, podendo haver a interdição do estabelecimento até que sejam cumpridas as exigências legais.
Parágrafo único. No caso de interdição do estabelecimento
de longa permanência, os idosos abrigados serão transferidos
para outra instituição, a expensas do estabelecimento interditado, enquanto durar a interdição.
Art. 57.

Deixar o profissional de saúde ou o responsável por
estabelecimento de saúde ou instituição de longa
permanência de comunicar à autoridade competente os casos de crimes contra idoso de que tiver
conhecimento:

Pena – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a
R$ 3.000,00 (três mil reais), aplicada em dobro no caso
de reincidência.
Art. 58.

Deixar de cumprir as determinações desta Lei sobre a
prioridade no atendimento ao idoso:
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CAPÍTULO V
Da Apuração Administrativa de Infração às
Normas de Proteção ao Idoso
Art. 59.

Os valores monetários expressos no Capítulo IV serão atualizados anualmente, na forma da lei.

Art. 60.

O procedimento para a imposição de penalidade administrativa por infração às normas de proteção ao
idoso terá início com requisição do Ministério Público ou auto de infração elaborado por servidor efetivo
e assinado, se possível, por duas testemunhas.
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Pena – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 1.000,00
(um mil reais) e multa civil a ser estipulada pelo juiz, conforme o dano sofrido pelo idoso.

§ 1o No procedimento iniciado com o auto de infração poderão ser usadas fórmulas impressas, especificando-se a
natureza e as circunstâncias da infração.
§ 2o Sempre que possível, à verificação da infração seguir-seá a lavratura do auto, ou este será lavrado dentro de 24
(vinte e quatro) horas, por motivo justificado.
Art. 61.

O autuado terá prazo de 10 (dez) dias para a apresentação da defesa, contado da data da intimação, que
será feita:

I – pelo autuante, no instrumento de autuação, quando
for lavrado na presença do infrator;
II – por via postal, com aviso de recebimento.
Art. 62.

Havendo risco para a vida ou à saúde do idoso, a autoridade competente aplicará à entidade de atendimento as sanções regulamentares, sem prejuízo da
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iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério Público ou pelas demais instituições legitimadas para a fiscalização.
Art. 63.

Nos casos em que não houver risco para a vida ou a
saúde da pessoa idosa abrigada, a autoridade competente aplicará à entidade de atendimento as sanções
regulamentares, sem prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério
Público ou pelas demais instituições legitimadas para
a fiscalização.

CAPÍTULO VI
Da Apuração Judicial de Irregularidades
em Entidade de Atendimento
Art. 64.

Aplicam-se, subsidiariamente, ao procedimento administrativo de que trata este Capítulo as disposições
das Leis nos 6.437, de 20 de agosto de 1977, e 9.784,
de 29 de janeiro de 1999.

Art. 65.

O procedimento de apuração de irregularidade em
entidade governamental e não-governamental de
atendimento ao idoso terá início mediante petição
fundamentada de pessoa interessada ou iniciativa do
Ministério Público.

Art. 66.

Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária,
ouvido o Ministério Público, decretar liminarmente o
afastamento provisório do dirigente da entidade ou outras medidas que julgar adequadas, para evitar lesão aos
direitos do idoso, mediante decisão fundamentada.

Art. 67.

O dirigente da entidade será citado para, no prazo
de 10 (dez) dias, oferecer resposta escrita, podendo
juntar documentos e indicar as provas a produzir.
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Apresentada a defesa, o juiz procederá na conformidade do art. 69 ou, se necessário, designará audiência
de instrução e julgamento, deliberando sobre a necessidade de produção de outras provas.

§ 1o Salvo manifestação em audiência, as partes e o Ministério
Público terão 5 (cinco) dias para oferecer alegações finais,
decidindo a autoridade judiciária em igual prazo.

ação parlamentar

Art. 68.

§ 2o Em se tratando de afastamento provisório ou definitivo de dirigente de entidade governamental, a autoridade
judiciária oficiará a autoridade administrativa imediatamente superior ao afastado, fixando-lhe prazo de 24 (vinte e quatro) horas para proceder à substituição.
§ 3o Antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exigências, o processo será
extinto, sem julgamento do mérito.
§ 4o A multa e a advertência serão impostas ao dirigente da entidade ou ao responsável pelo programa de atendimento.

TÍTULO V
Do Acesso à Justiça
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 69.

Aplica-se, subsidiariamente, às disposições deste Capítulo, o procedimento sumário previsto no Código
de Processo Civil, naquilo que não contrarie os prazos
previstos nesta Lei.
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Art. 70.

O Poder Público poderá criar varas especializadas e
exclusivas do idoso.

Art. 71.

É assegurada prioridade na tramitação dos processos
e procedimentos e na execução dos atos e diligências
judiciais em que figure como parte ou interveniente
pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos, em qualquer instância.

§ 1o O interessado na obtenção da prioridade a que alude este
artigo, fazendo prova de sua idade, requererá o benefício
à autoridade judiciária competente para decidir o feito,
que determinará as providências a serem cumpridas,
anotando-se essa circunstância em local visível nos autos
do processo.
§ 2o A prioridade não cessará com a morte do beneficiado,
estendendo-se em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, com união estável, maior de 60
(sessenta) anos.
§ 3o A prioridade se estende aos processos e procedimentos na
Administração Pública, empresas prestadoras de serviços
públicos e instituições financeiras, ao atendimento preferencial junto à Defensoria Publica da União, dos Estados
e do Distrito Federal em relação aos Serviços de Assistência Judiciária.
§ 4o Para o atendimento prioritário será garantido ao idoso
o fácil acesso aos assentos e caixas, identificados com a
destinação a idosos em local visível e caracteres legíveis.
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Art. 72.

(VETADO)

Art. 73.

As funções do Ministério Público, previstas nesta Lei,
serão exercidas nos termos da respectiva Lei Orgânica.

Art. 74.

Compete ao Ministério Público:

ação parlamentar

CAPÍTULO II
Do Ministério Público

I – instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a
proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos,
individuais indisponíveis e individuais homogêneos
do idoso;
II – e acompanhar as ações de alimentos, de interdição
total ou parcial, de designação de curador especial,
em circunstâncias que justifiquem a medida e oficiar
em todos os feitos em que se discutam os direitos de
idosos em condições de risco;
III – atuar como substituto processual do idoso em situação
de risco, conforme o disposto no art. 43 desta Lei;
IV – promover a revogação de instrumento procuratório
do idoso, nas hipóteses previstas no art. 43 desta Lei,
quando necessário ou o interesse público justificar;
V – instaurar procedimento administrativo e, para instruílo:
a) expedir notificações, colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado da pessoa notificada, requisitar condução
coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar;
b) requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais,
da administração direta e indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias;

159
Os Direitos Humanos nos 60 anos da Declaração

ação parlamentar

c) requisitar informações e documentos particulares
de instituições privadas;
VI – instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, para a
apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção ao idoso;
VII – zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados ao idoso, promovendo as medidas
judiciais e extrajudiciais cabíveis;
VIII – inspecionar as entidades públicas e particulares de
atendimento e os programas de que trata esta Lei,
adotando de pronto as medidas administrativas ou
judiciais necessárias à remoção de irregularidades
porventura verificadas;
IX – requisitar força policial, bem como a colaboração dos
serviços de saúde, educacionais e de assistência social,
públicos, para o desempenho de suas atribuições;
X – referendar transações envolvendo interesses e direitos
dos idosos previstos nesta Lei.
§ 1o A legitimação do Ministério Público para as ações cíveis
previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo dispuser a lei.
§ 2o As atribuições constantes deste artigo não excluem outras, desde que compatíveis com a finalidade e atribuições do Ministério Público.
§ 3o O representante do Ministério Público, no exercício de
suas funções, terá livre acesso a toda entidade de atendimento ao idoso.
Art. 75.

Nos processos e procedimentos em que não for
parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público
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Art. 76.

A intimação do Ministério Público, em qualquer
caso, será feita pessoalmente.

Art. 77.

A falta de intervenção do Ministério Público acarreta
a nulidade do feito, que será declarada de ofício pelo
juiz ou a requerimento de qualquer interessado.

ação parlamentar

na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta
Lei, hipóteses em que terá vista dos autos depois
das partes, podendo juntar documentos, requerer
diligências e produção de outras provas, usando os
recursos cabíveis.

CAPÍTULO III
Da Proteção Judicial dos Interesses Difusos, Coletivos
e Individuais Indisponíveis ou Homogêneos
Art. 78.

As manifestações processuais do representante do
Ministério Público deverão ser fundamentadas.

Art. 79.

Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados ao
idoso, referentes à omissão ou ao oferecimento insatisfatório de:

I – acesso às ações e serviços de saúde;
II – atendimento especializado ao idoso portador de deficiência ou com limitação incapacitante;
III – atendimento especializado ao idoso portador de doença infecto-contagiosa;
IV – serviço de assistência social visando ao amparo do idoso.
Parágrafo único. As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses difusos, coletivos,
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individuais indisponíveis ou homogêneos, próprios do idoso,
protegidos em lei.
Art. 80.

As ações previstas neste Capítulo serão propostas no
foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as
competências da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores.

Art. 81.

Para as ações cíveis fundadas em interesses difusos,
coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneos,
consideram-se legitimados, concorrentemente:

I – o Ministério Público;
II – a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
III – a Ordem dos Advogados do Brasil;
IV – as associações legalmente constituídas há pelo menos
1 (um) ano e que incluam entre os fins institucionais
a defesa dos interesses e direitos da pessoa idosa, dispensada a autorização da assembléia, se houver prévia
autorização estatutária.
§ 1o Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta Lei.
§ 2o Em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado
deverá assumir a titularidade ativa.
Art. 82.

Para defesa dos interesses e direitos protegidos por
esta Lei, são admissíveis todas as espécies de ação
pertinentes.

Parágrafo único. Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atri-
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Art. 83.

Na ação que tenha por objeto o cumprimento de
obrigação de fazer ou não-fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao
adimplemento.

ação parlamentar

buições de Poder Público, que lesem direito líquido e certo
previsto nesta Lei, caberá ação mandamental, que se regerá
pelas normas da lei do mandado de segurança.

§ 1o Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final,
é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após
justificação prévia, na forma do art. 273 do Código de
Processo Civil.
§ 2o O juiz poderá, na hipótese do § 1o ou na sentença, impor
multa diária ao réu, independentemente do pedido do
autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação,
fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito.
§ 3o A multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado
da sentença favorável ao autor, mas será devida desde o
dia em que se houver configurado.
Art. 84.

Os valores das multas previstas nesta Lei reverterão
ao Fundo do Idoso, onde houver, ou na falta deste,
ao Fundo Municipal de Assistência Social, ficando
vinculados ao atendimento ao idoso.

Parágrafo único. As multas não recolhidas até 30 (trinta) dias
após o trânsito em julgado da decisão serão exigidas por meio
de execução promovida pelo Ministério Público, nos mesmos
autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados em
caso de inércia daquele.
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Art. 85.

O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos,
para evitar dano irreparável à parte.

Art. 86.

Transitada em julgado a sentença que impuser condenação ao Poder Público, o juiz determinará a remessa
de peças à autoridade competente, para apuração da
responsabilidade civil e administrativa do agente a
que se atribua a ação ou omissão.

Art. 87.

Decorridos 60 (sessenta) dias do trânsito em julgado da sentença condenatória favorável ao idoso sem
que o autor lhe promova a execução, deverá fazê-lo
o Ministério Público, facultada, igual iniciativa aos
demais legitimados, como assistentes ou assumindo
o pólo ativo, em caso de inércia desse órgão.

Art. 88.

Nas ações de que trata este Capítulo, não haverá
adiantamento de custas, emolumentos, honorários
periciais e quaisquer outras despesas.

Parágrafo único. Não se imporá sucumbência ao Ministério
Público.
Art. 89.

Qualquer pessoa poderá, e o servidor deverá, provocar a iniciativa do Ministério Público, prestando-lhe
informações sobre os fatos que constituam objeto de
ação civil e indicando-lhe os elementos de convicção.

Art. 90.

Os agentes públicos em geral, os juízes e tribunais,
no exercício de suas funções, quando tiverem conhecimento de fatos que possam configurar crime de
ação pública contra idoso ou ensejar a propositura
de ação para sua defesa, devem encaminhar as peças
pertinentes ao Ministério Público, para as providências cabíveis.

Art. 91.

Para instruir a petição inicial, o interessado poderá
requerer às autoridades competentes as certidões e
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Art. 92.

O Ministério Público poderá instaurar sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer
pessoa, organismo público ou particular, certidões,
informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias.
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informações que julgar necessárias, que serão fornecidas no prazo de 10 (dez) dias.

§ 1o Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil ou de peças informativas, determinará
o seu arquivamento, fazendo-o fundamentadamente.
§ 2o Os autos do inquérito civil ou as peças de informação
arquivados serão remetidos, sob pena de se incorrer em
falta grave, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação
e Revisão do Ministério Público.
§ 3o Até que seja homologado ou rejeitado o arquivamento,
pelo Conselho Superior do Ministério Público ou por
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público, as associações legitimadas poderão apresentar razões
escritas ou documentos, que serão juntados ou anexados
às peças de informação.
§ 4o Deixando o Conselho Superior ou a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público de homologar a
promoção de arquivamento, será designado outro membro do Ministério Público para o ajuizamento da ação.
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TÍTULO VI
Dos Crimes
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 93.

Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985.

Art. 94.

Aos crimes previstos nesta Lei, cuja pena máxima
privativa de liberdade não ultrapasse 4 (quatro) anos,
aplica-se o procedimento previsto na Lei no 9.099, de
26 de setembro de 1995, e, subsidiariamente, no que
couber, as disposições do Código Penal e do Código
de Processo Penal.

CAPÍTULO II
Dos Crimes em Espécie
Art. 95.

Os crimes definidos nesta Lei são de ação penal pública incondicionada, não se lhes aplicando os arts.
181 e 182 do Código Penal.

Art. 96.

Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando
seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro
meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade:

Pena – reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.
§ 1o Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa, por qualquer motivo.
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Art. 97.

Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua
assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir,
nesses casos, o socorro de autoridade pública:
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§ 2o A pena será aumentada de 1/3 (um terço) se a vítima se
encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente.

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.
Parágrafo único. A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se
resulta a morte.
Art. 98.

Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, ou congêneres, ou
não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado:

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa.
Art. 99.

Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, do idoso, submetendo-o a condições desumanas
ou degradantes ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado:

Pena – detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano e multa.
§ 1o Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:
Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
§ 2o Se resulta a morte:
Pena – reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.
Art. 100.

Constitui crime punível com reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa:
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I – obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público
por motivo de idade;
II – negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou
trabalho;
III – recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar
de prestar assistência à saúde, sem justa causa, a pessoa idosa;
IV – deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida na ação
civil a que alude esta Lei;
V – recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil objeto desta Lei,
quando requisitados pelo Ministério Público.
Art. 101.

Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo
motivo, a execução de ordem judicial expedida nas
ações em que for parte ou interveniente o idoso:

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.
Art. 102.

Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão
ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes
aplicação diversa da de sua finalidade:

Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.
Art. 103.

Negar o acolhimento ou a permanência do idoso,
como abrigado, por recusa deste em outorgar procuração à entidade de atendimento:

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.
Art. 104.

Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a
benefícios, proventos ou pensão do idoso, bem como
qualquer outro documento com objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida:

168
Direitos Humanos e Minorias

Art. 105.

Exibir ou veicular, por qualquer meio de comunicação, informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso:

Pena – detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e multa.
Art. 106.

ação parlamentar

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa.

Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos
a outorgar procuração para fins de administração de
bens ou deles dispor livremente:

Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.
Art. 107.

Coagir, de qualquer modo, o idoso a doar, contratar,
testar ou outorgar procuração:

Pena – reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.
Art. 108.

Lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa
sem discernimento de seus atos, sem a devida
representação legal:

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

TÍTULO VII
Disposições Finais e Transitórias
Art. 109.

Impedir ou embaraçar ato do representante do Ministério Público ou de qualquer outro agente fiscalizador:

Pena – reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.
Art. 110.

O Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 61. ...........................................................................
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II -

...........................................................................

h)

contra criança, maior de 60 (sessenta) anos,
enfermo ou mulher grávida;........................(NR)

“Art. 121 . ........................................................................
§ 4o

No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3
(um terço), se o crime resulta de inobservância
de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou
se o agente deixa de prestar imediato socorro à
vítima, não procura diminuir as conseqüências do
seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante.
Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada
de 1/3 (um terço) se o crime é praticado contra
pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60
(sessenta) anos............................................(NR)

“Art. 133. ...........................................................................
§ 3o

..........................................................................

III –

se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos.” (NR)

“Art. 140. ...........................................................................
§ 3o

Se a injúria consiste na utilização de elementos
referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou
a condição de pessoa idosa ou portadora de
deficiência:........................................................ (NR)

“Art. 141. ...........................................................................
IV –

contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos ou
portadora de deficiência, exceto no caso de
injúria........................................................” (NR)

“Art. 148. ...........................................................................
§ 1o

...........................................................................

I–

se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge do
agente ou maior de 60 (sessenta) anos.......” (NR)

“Art. 159. ...........................................................................
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Se o seqüestro dura mais de 24 (vinte e quatro)
horas, se o seqüestrado é menor de 18 (dezoito)
ou maior de 60 (sessenta) anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha. ............” (NR)

“Art. 183. ...........................................................................
III –

se o crime é praticado contra pessoa com idade
igual ou superior a 60 (sessenta) anos.......” (NR)
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§ 1o

“Art. 244. Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência
do cônjuge, ou de filho menor de 18 (dezoito)
anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente
inválido ou maior de 60 (sessenta) anos, não lhes
proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada; deixar, sem
justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente enfermo:...........................” (NR)
Art. 111.

O O art. 21 do Decreto – Lei no 3.688, de 3 de outubro
de 1941, Lei das Contravenções Penais, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 21. ...........................................................................
Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até a
metade se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos.” (NR)
Art. 112.

Art. 113.

O inciso II do § 4o do art. 1o da Lei no 9.455, de 7 de
abril de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1o

...........................................................................

§ 4o

...........................................................................

II –

se o crime é cometido contra criança, gestante,
portador de deficiência, adolescente ou maior de
60 (sessenta) anos; .............................................”
(NR)

O inciso III do art. 18 da Lei no 6.368, de 21 de outubro de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 18. ..........................................................................
III –

Art. 114.

se qualquer deles decorrer de associação ou visar a
menores de 21 (vinte e um) anos ou a pessoa com
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou a
quem tenha, por qualquer causa, diminuída ou
suprimida a capacidade de discernimento ou de
autodeterminação: ...................................” (NR)

O art 1o da Lei no 10.048, de 8 de novembro de 2000,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1o

As pessoas portadoras de deficiência, os idosos
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos,
as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei.” .......................(NR)

Art. 115.

Orçamento da Seguridade Social destinará ao Fundo
Nacional de Assistência Social, até que o Fundo Nacional do Idoso seja criado, os recursos necessários,
em cada exercício financeiro, para aplicação em programas e ações relativos ao idoso.

Art. 116.

Serão incluídos nos censos demográficos dados relativos à população idosa do País.

Art. 117.

O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei revendo os critérios de concessão do Benefício de Prestação Continuada previsto
na Lei Orgânica da Assistência Social, de forma a garantir que o acesso ao direito seja condizente com o
estágio de desenvolvimento sócio-econômico alcançado pelo País.

Art. 118.

Esta Lei entra em vigor decorridos 90 (noventa) dias da
sua publicação, ressalvado o disposto no caput do art.
36, que vigorará a partir de 1o de janeiro de 2004.
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O Brasil no Sistema Internacional
de Direitos Humanos

A internacionalização dos direitos humanos surgiu a partir
da criação da ONU e estabeleceu órgãos destinados a proteger
os direitos humanos quando um determinado país não adota
providências a fim de garanti-los. Nessas situações, essas instâncias podem ser acionadas elas decidem pressionar os governos a
implementar os direitos pleiteados.
O sistema internacional é constituído por duas esferas: a esfera global, formada pela Organização das Nações Unidas, a ONU,
e a esfera regional, constituída, no nosso caso, pela Organização
dos Estados Americanos, a OEA. Essas instâncias se completam,
cada qual possuindo instrumentos específicos como tratados,
convenções, recomendações, etc.
O Brasil participa desse sistema internacional de proteção dos
direitos humanos. O que orienta os compromissos dos países são
os tratados internacionais. Para serem incorporados na ordem
jurídica interna necessitam de aprovação. O Congresso Nacional possui competência para aprovar ou rejeitar o texto do instrumento internacional, mas não modificar. A ratificação é feita
pelo Presidente da República, após a aprovação legislativa.
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Tratados Internacionais de Direitos Humanos
A relação que se segue resultou de uma pesquisa elaborada
pela assessoria jurídica do Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH). Nela estão agrupados os tratados da área de direitos humanos existentes no âmbito da Organização das Nações
Unidas (ONU) e no âmbito da Organização dos Estados Americanos (OER).
O Brasil é signatário da grande maioria desses instrumentos
internacionais, o que significa que eles encontram-se em vigor
no país. Os atos mais recentemente incorporados ao ordenamento jurídico interno foram a Convenção Internacional dos
Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo,
ambos ratificados em 2008 – os primeiros a receber o status constitucional assegurado pela Emenda 45 à Constituição Federal. Os
tratados multilaterais a seguir estão agrupados em ratificados e
não ratificados pelo Brasil e vêm acompanhados dos decretos
que os regulamentam.
Atos ratificados pelo Brasil no âmbito da ONU
Atos e respectivos instrumentos que os regulamentam
• Declaração Universal dos Direitos Humanos;
• Convenção Suplementar Sobre a Abolição da Escravatura, do Tráfego de Escravos e das Instituições e Práticas
Análogas à Escravatura – Ratificada pelo Brasil através do
DECRETO Nº 58.563, DE 1º DE JUNHO DE 1966;
• Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes – Ratificada
pelo Brasil através do DECRETO Nº 40, DE 15 DE FEVEREIRO DE 1991;
• Convenção Para a Prevenção e Repressão do Crime de
Genocídio – Ratificada pelo Brasil através do DECRETO
Nº 30.822, DE 6 DE MAIO DE 1952;
• Convenção Sobre os Direitos da Criança – Ratificada
pelo Brasil através do DECRETO N° 99.710, DE 21 DE
NOVEMBRO DE 1990;
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• Convenção Sobre os Direitos Políticos da Mulher – Ratificada pelo Brasil através do DECRETO Nº 52.476, DE 12
DE SETEMBRO DE 1963;
• Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação Racial – Ratificada pelo Brasil
através do DECRETO Nº 65.810, DE 8 DE DEZEMBRO
DE 1969;
• Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher – Ratificada pelo Brasil através
do DECRETO Nº 4.377, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002;
• Convenção Sobre a Escravatura (1926) – Ratificada pelo
Brasil através do DECRETO Nº 58.563, DE 1º DE JUNHO
DE 1966;
• Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados – Ratificada
pelo Brasil através do DECRETO Nº 50.215, DE 28 DE
JANEIRO DE 1961;
• Convenção de Genebra Para Melhoria da Sorte dos Feridos e Enfermos dos Exércitos em Campanha – Ratificada
pelo Brasil através do DECRETO Nº 42.121, DE 21 DE
AGOSTO DE 1957;
• Convenção de Genebra Para Melhoria da Sorte dos Feridos, Enfermos e Náufragos das Forças Armadas no Mar
– Ratificada pelo Brasil através do DECRETO Nº 42.121,
DE 21 DE AGOSTO DE 1957;
• Convenção de Genebra Relativa ao Tratamento dos Prisioneiros de Guerra – Ratificada pelo Brasil através do
DECRETO Nº 42.121, DE 21 DE AGOSTO DE 1957;
• Convenção de Genebra Relativa à Proteção dos Civis em
Tempo de Guerra – Ratificada pelo Brasil através do DECRETO Nº 42.121, DE 21 DE AGOSTO DE 1957;
• Convenção Sobre o Estatuto dos Apátridas – Assinada pelo
Brasil em 28 de Setembro de 1954 – Ratificado pelo Brasil
através do DECRETO Nº 4.246, DE 22 MAIO DE 2002;
• Convenção Sobre a Nacionalidade da Mulher Casada
– Ratificado pelo Brasil através do DECRETO Nº 64.216,
DE 18 DE MARÇO DE 1969;
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• Convenção Sobre o Consentimento Para o Matrimônio,
a Idade para Contrair Matrimônio e o Registro dos Casamentos – Ratificado pelo Brasil através do Nº DECRETO
66.605, DE 20 DE MAIO DE 1970;
• Convênio Para a Repressão do Trafico de Pessoas e do Lenocínio e Protocolo Final – Ratificado pelo Brasil através do
DECRETO Nº 46.981, DE 8 DE OUTUBRO DE 1959;
• Convênio (n.169) sobre Povos Indígenas e Tribais em
Países Independentes – Ratificada pelo Brasil através do
DECRETO Nº 5.051 DE 19 DE ABRIL DE 2004;
• Estatuto de Roma que criou o Tribunal Penal Internacional, que julga crimes de lesa-humanidade – Ratificado
pelo Brasil através do DECRETO Nº 4.388 DE 25 DE SETEMBRO DE 2002;
• Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos – Ratificado pelo Brasil através do DECRETO N° 592, DE 6 DE JULHO
DE 1992;
• Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais
e Culturais – Ratificado pelo Brasil através do DECRETO
N° 591, DE 6 DE JULHO DE 1992;
• Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da
Criança; Relativo ao Envolvimento de Crianças em Conflitos Armados – Ratificado pelo Brasil através do DECRETO Nº 5.006, DE 8 DE MARÇO DE 2004;
• Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados – Ratificado
pelo Brasil através do DECRETO Nº 70.946, DE 7 DE
AGOSTO DE 1972;
• Protocolo Facultativo ao Pacto de Direitos Civis e Políticos;
• Protocolo Facultativo à Convenção Sobre a Eliminação
de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher
– Ratificado pelo Brasil através do DECRETO Nº 4.316,
DE 30 DE JULHO DE 2002;
• Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da
Criança; Referente à Venda de Crianças, à Prostituição Infantil e à Pornografia Infantil – Ratificado pelo Brasil através do DECRETONº 5.007, DE 8 DE MARÇO DE 2004;
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• Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com
Deficiência – Ratificada pelo Brasil através do DECRETO
LEGISLATIVO Nº 90/08, DE 09 DE JULHO DE 2008;
• Protocolo Facultativo à Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência – Ratificado pelo Brasil
através do DECRETO LEGISLATIVO 90/08, DE 9 DE JULHO DE 2008.
Atos não ratificados pelo Brasil no âmbito da ONU
• Convenção internacional contra o apartheid nos esportes;
• Convenção Internacional Sobre a Repressão e a Punição
do Crime de Apartheid;
• Convenção Sobre o Direito Internacional de Retificação;
• Convenção Sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de
Guerra e dos Crimes de Lesa Humanidade;
• Convenção para Reduzir os Casos de Apatria;
• Convenção Internacional Sobre a Proteção dos Direitos de
Todos os Trabalhadores Estrangeiros e de Suas Famílias;
• Segundo Protocolo Facultativo do Pacto Internacional
de Direitos Civis e Políticos, Destinado a Abolir a Pena
de Morte;
• Protocolo para Modificar a Convenção Sobre a Escravatura, firmada em Genebra.
Atos ratificados pelo Brasil no âmbito da OEA
Atos e respectivos instrumentos que os regulamentam:
• Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto
de São José da Costa Rica) – Ratificada pelo Brasil através
do DECRETO N° 678, DE 6 DE NOVEMBRO DE 1992;
• Convenção Interamericana Sobre a Concessão dos Direitos Civis da Mulher – Ratificada pelo Brasil através do
DECRETO Nº 31.643, DE 23 DE OUTUBRO DE 1952;
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• Convenção Interamericana Sobre a Concessão de Direitos Políticos à Mulher – Ratificada pelo Brasil através do
DECRETO Nº 28011, DE 19 DE ABRIL DE 1950;
• Convenção Interamericana Para Prevenir e Punir a Tortura – Ratificada pelo Brasil através do DECRETO Nº
98386, DE 09 DE NOVEMBRO DE 1989;
• Convenção Interamericana Para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher (Convenção de Belém
do Pará) – Ratificada pelo Brasil através do DECRETO Nº
1973, DE 01 DE AGOSTO DE 1996;
• Convenção Interamericana sobre Tráfico Internacional
de Menores – Ratificada pelo Brasil através do DECRETO
Nº 2.740, DE 20 DE AGOSTO DE 1998;
• Convenção Interamericana sobre Conflitos de Leis em
Matéria de Adoção de Menores – Ratificado pelo Brasil
através do DECRETO Nº 2.429, DE 17 DE DEZEMBRO
DE 1997;.
• Convenção Interamericana sobre Obrigação Alimentar
– Ratificado pelo Brasil através do DECRETO Nº 2.428
DE 17 DE DEZEMBRO DE 1997 ;
• Convenção Interamericana sobre Restituição Internacional de Menores – Ratificado pelo Brasil através do DECRETO Nº 1212, DE 03 DE AGOSTO DE 1994.
• Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos Referente à Abolição da Pena de Morte
– Ratificada pelo Brasil através do DECRETO Nº 2754, DE
27 DE AGOSTO DE 1998;
• Protocolo Adicional à Convenção Americana Sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São Salvador) – Ratificado
pelo Brasil através do DECRETO Nº 3321, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1999.
Atos não ratificados pelo Brasil no âmbito da OEA
• Convenção Interamericana Sobre a Desaparição Forçada
de Pessoas.
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Convenção Internacional dos Direitos
da Pessoa com Deficiência

PREÂMBULO
Os Estados Partes da presente Convenção,
a. Relembrando os princípios consagrados na Carta das
Nações Unidas, que reconhecem a dignidade e o valor
inerentes e os direitos iguais e inalienáveis de todos
os membros da família humana como o fundamento
da liberdade, da justiça e da paz no mundo;
b. Reconhecendo que as Nações Unidas, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos Pactos In
ternacionais sobre Direitos Humanos, proclamaram
e concordaram que toda pessoa faz jus a todos os direitos e liberdades ali estabelecidos, sem distinção de
qualquer espécie;
c.

Reafirmando a universalidade, a indivisibilidade, a interdependência e a inter-relação de todos os direitos
humanos e liberdades fundamentais, bem como a necessidade de garantir que todas as pessoas com deficiência os exerçam plenamente, sem discriminação;

d. Relembrando o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o Pacto Internacional
dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de
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Discriminação Racial, a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra
a Mulher, a Convenção contra a Tortura e Outros
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, a Convenção sobre os Direitos da Criança e a
Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros
de suas Famílias;
e.

Reconhecendo que a deficiência é um conceito em
evolução e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às
atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas;

f.

Reconhecendo a importância dos princípios e das diretrizes políticas contidas no Programa de Ação Mundial para as Pessoas Deficientes e nas Normas sobre a
Equiparação de Oportunidades para Pessoas com Deficiência, para influenciar a promoção, a formulação e
a avaliação de políticas, planos, programas e ações em
níveis nacional, regional e internacional para possibilitar maior igualdade de oportunidades para pessoas
com deficiência;

g. Ressaltando a importância de trazer questões relativas à deficiência ao centro das preocupações da socie
dade como parte integrante das estratégias relevantes
de desenvolvimento sustentável;
h. Reconhecendo também que a discriminação contra qualquer pessoa, por motivo de deficiência, con
figura violação da dignidade e do valor inerentes ao
ser humano;
i.

Reconhecendo ainda a diversidade das pessoas com
deficiência;

j.

Reconhecendo a necessidade de promover e proteger os
direitos humanos de todas as pessoas com deficiência,
inclusive daquelas que requerem maior apoio;
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l.

Reconhecendo a importância da cooperação internacional para melhorar as condições de vida das pessoas
com deficiência em todos os países, particularmente
naqueles em desenvolvimento;
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k. Preocupados com o fato de que, não obstante esses diversos instrumentos e compromissos, as pessoas com
deficiência continuam a enfrentar barreiras contra
sua participação como membros iguais da sociedade e
violações de seus direitos humanos em todas as partes
do mundo;

m. Reconhecendo as valiosas contribuições existentes
e potenciais das pessoas com deficiência ao bem-estar comum e à diversidade de suas comunidades, e
que a promoção do pleno exercício, pelas pessoas
com deficiência, de seus direitos humanos e liberdades fundamentais e de sua plena participação na sociedade resultará no fortalecimento de seu senso de
pertencimento à sociedade e no significativo avanço
do desenvolvimento humano, social e econômico da
sociedade, bem como na erradicação da pobreza;
n. Reconhecendo a importância, para as pessoas com deficiência, de sua autonomia e independência individuais,
inclusive da liberdade para fazer as próprias escolhas;
o. Considerando que as pessoas com deficiência devem
ter a oportunidade de participar ativamente das decisões relativas a programas e políticas, inclusive aos
que lhes dizem respeito diretamente;
p. Preocupados com as difíceis situações enfrentadas por
pessoas com deficiência que estão sujeitas a formas múltiplas ou agravadas de discriminação por causa de raça,
cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de outra
natureza, origem nacional, étnica, nativa ou social, propriedade, nascimento, idade ou outra condição;
q. Reconhecendo que mulheres e meninas com deficiência estão freqüentemente expostas a maiores riscos, tanto no lar como fora dele, de sofrer violência,
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lesões ou abuso, descaso ou tratamento negligente,
maus-tratos ou exploração;
r.

Reconhecendo que as crianças com deficiência devem gozar plenamente de todos os direitos humanos
e liberdades fundamentais em igualdade de oportunidades com as outras crianças e relembrando as obrigações assumidas com esse fim pelos Estados Partes
na Convenção sobre os Direitos da Criança;

s.

Ressaltando a necessidade de incorporar a perspectiva de gênero aos esforços para promover o pleno
exercício dos direitos humanos e liberdades fundamentais por parte das pessoas com deficiência;

t.

Salientando o fato de que a maioria das pessoas com
deficiência vive em condições de pobreza e, nesse
sentido, reconhecendo a necessidade crítica de lidar
com o impacto negativo da pobreza sobre pessoas
com deficiência;

u. Tendo em mente que as condições de paz e segurança
baseadas no pleno respeito aos propósitos e princípios consagrados na Carta das Nações Unidas e a observância dos instrumentos de direitos humanos são
indispensáveis para a total proteção das pessoas com
deficiência, particularmente durante conflitos armados e ocupação estrangeira;
v.

Reconhecendo a importância da acessibilidade aos
meios físico, social, econômico e cultural, à saúde, à
educação e à informação e comunicação, para possibilitar às pessoas com deficiência o pleno gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais;

w. Conscientes de que a pessoa tem deveres para com outras pessoas e para com a comunidade a que pertence
e que, portanto, tem a responsabilidade de esforçar-se
para a promoção e a observância dos direitos recon
hecidos na Carta Internacional dos Direitos Humanos;

182
Direitos Humanos e Minorias

y.

ação parlamentar

x. Convencidos de que a família é o núcleo natural e
fundamental da sociedade e tem o direito de receber a
proteção da sociedade e do Estado e de que as pessoas
com deficiência e seus familiares devem receber a proteção e a assistência necessárias para tornar as famílias
capazes de contribuir para o exercício pleno e eqüitativo dos direitos das pessoas com deficiência;
Convencidos de que uma convenção internacional
geral e integral para promover e proteger os direitos e
a dignidade das pessoas com deficiência prestará significativa contribuição para corrigir as profundas desvan
tagens sociais das pessoas com deficiência e para promover sua participação na vida econômica, social e
cultural, em igualdade de oportunidades, tanto nos
países em desenvolvimento como nos desenvolvidos.

Acordaram o seguinte:
Artigo 1 – Propósito
O propósito da presente Convenção é promover, proteger e
assegurar o exercício pleno e eqüitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente.
Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades
de condições com as demais pessoas.
Artigo 2 – Definições
Para os propósitos da presente Convenção:
• “Comunicação” abrange as línguas, a visualização de
textos, o Braille, a comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos de multimídia acessível, assim
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•
•

•

•

como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizada e os modos, meios
e formatos aumentativos e alternativos de comunicação,
inclusive a tecnologia da informação e comunicação
acessíveis;
“Língua” abrange as línguas faladas e de sinais e outras
formas de comunicação não-falada;
“Discriminação por motivo de deficiência” significa
qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada
em deficiência, com o propósito ou efeito de impedir ou
impossibilitar o reconhecimento, o gozo ou o exercício,
em igualdade de oportunidades com as demais pessoas,
de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais
nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil
ou qualquer outro. Abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável;
“Adaptação razoável” significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada
caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência
possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e
liberdades fundamentais;
“Desenho universal” significa a concepção de produtos,
ambientes, programas e serviços a serem usados, até onde
for possível, por todas as pessoas, sem necessidade de
adaptação ou projeto específico. O “desenho universal”
não excluirá as ajudas técnicas para grupos específicos
de pessoas com deficiência, quando necessárias.

Artigo 3 – Princípios gerais
Os princípios da presente Convenção são:
a. O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e a independência das pessoas.

184
Direitos Humanos e Minorias

c.

A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade;

d. O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas
com deficiência como parte da diversidade humana
e da humanidade;
e.

A igualdade de oportunidades;

f.

A acessibilidade;
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b. A não-discriminação;

g. A igualdade entre o homem e a mulher; e
h. O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das
crianças com deficiência e pelo direito das crianças
com deficiência de preservar sua identidade.
Artigo 4 – Obrigações gerais
1. Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem
qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência.
Para tanto, os Estados Partes se comprometem a:
a. Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para
a realização dos direitos reconhecidos na presente
Convenção;
b. Adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para modificar ou revogar leis, regulamentos,
costumes e práticas vigentes, que constituírem discriminação contra pessoas com deficiência;
c.

Levar em conta, em todos os programas e políticas,
a proteção e a promoção dos direitos humanos das
pessoas com deficiência;

d. Abster-se de participar em qualquer ato ou prática
incompatível com a presente Convenção e assegurar
que as autoridades públicas e instituições atuem em
conformidade com a presente Convenção;

185
Os Direitos Humanos nos 60 anos da Declaração

ação parlamentar

e.

Tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a
discriminação baseada em deficiência, por parte de
qualquer pessoa, organização ou empresa privada;

f.

Realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, serviços, equipamentos e instalações
com desenho universal, conforme definidos no Artigo 2 da presente Convenção, que exijam o mínimo
possível de adaptação e cujo custo seja o menor possível, destinados a atender às necessidades específicas
de pessoas com deficiência, a promover sua disponibilidade e seu uso e a promover o desenho universal
quando da elaboração de normas e diretrizes;

g. Realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento, bem como a disponibilidade e o emprego de novas tecnologias, inclusive as tecnologias da informação e comunicação, ajudas técnicas para locomoção,
dispositivos e tecnologias assistivas, adequados a pessoas com deficiência, dando prioridade a tecnologias
de custo acessível;
h. Propiciar informação acessível para as pessoas com
deficiência a respeito de ajudas técnicas para loco
moção, dispositivos e tecnologias assistivas, incluindo novas tecnologias bem como outras formas de assistência, serviços de apoio e instalações;
i.

Promover a capacitação em relação aos direitos reconhecidos pela presente Convenção dos profissionais
e equipes que trabalham com pessoas com deficiência, de forma a melhorar a prestação de assistência e
serviços garantidos por esses direitos.

2. Em relação aos direitos econômicos, sociais e culturais,
cada Estado Parte se compromete a tomar medidas, tanto
quanto permitirem os recursos disponíveis e, quando necessário, no âmbito da cooperação internacional, a fim de assegurar progressivamente o pleno exercício desses direitos,
sem prejuízo das obrigações contidas na presente Conven-
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3. Na elaboração e implementação de legislação e políticas
para aplicar a presente Convenção e em outros processos de
tomada de decisão relativos às pessoas com deficiência, os Estados Partes realizarão consultas estreitas e envolverão ativamente pessoas com deficiência, inclusive crianças com deficiência, por intermédio de suas organizações representativas.
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ção que forem imediatamente aplicáveis de acordo com o
direito internacional.

4. Nenhum dispositivo da presente Convenção afetará quaisquer disposições mais propícias à realização dos direitos das
pessoas com deficiência, as quais possam estar contidas na
legislação do Estado Parte ou no direito internacional em
vigor para esse Estado. Não haverá nenhuma restrição ou
derrogação de qualquer dos direitos humanos e liberdades
fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer Estado
Parte da presente Convenção, em conformidade com leis,
convenções, regulamentos ou costumes, sob a alegação de
que a presente Convenção não reconhece tais direitos e liberdades ou que os reconhece em menor grau.
5. As disposições da presente Convenção se aplicam, sem
limitação ou exceção, a todas as unidades constitutivas dos
Estados federativos.
Artigo 5 – Igualdade e não-discriminação
1. Os Estados Partes reconhecem que todas as pessoas são
iguais perante e sob a lei e que fazem jus, sem qualquer discriminação, a igual proteção e igual benefício da lei.
2. Os Estados Partes proibirão qualquer discriminação baseada na deficiência e garantirão às pessoas com deficiência igual e efetiva proteção legal contra a discriminação por
qualquer motivo.
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3. A fim de promover a igualdade e eliminar a discriminação,
os Estados Partes adotarão todas as medidas apropriadas para
garantir que a adaptação razoável seja oferecida.
4. Nos termos da presente Convenção, as medidas específicas que forem necessárias para acelerar ou alcançar a efetiva
igualdade das pessoas com deficiência não serão consideradas discriminatórias.
Artigo 6 – Mulheres com deficiência
1. Os Estados Partes reconhecem que as mulheres e meninas
com deficiência estão sujeitas a múltiplas formas de discriminação e, portanto, tomarão medidas para assegurar às mulheres e meninas com deficiência o pleno e igual exercício de
todos os direitos humanos e liberdades fundamentais.
2. Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas
para assegurar o pleno desenvolvimento, o avanço e o empoderamento das mulheres, a fim de garantir-lhes o exercício e o gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentais
estabelecidos na presente Convenção.
Artigo 7 – Crianças com deficiência
1. Os Estados Partes tomarão todas as medidas necessárias
para assegurar às crianças com deficiência o pleno exercício
de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, em
igualdade de oportunidades com as demais crianças.
2. Em todas as ações relativas às crianças com deficiência, o superior interesse da criança receberá consideração primordial.
3. Os Estados Partes assegurarão que as crianças com deficiência tenham o direito de expressar livremente sua opinião
sobre todos os assuntos que lhes disserem respeito, tenham
a sua opinião devidamente valorizada de acordo com sua
idade e maturidade, em igualdade de oportunidades com as
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Artigo 8 – Conscientização
1. Os Estados Partes se comprometem a adotar medidas imediatas, efetivas e apropriadas para:
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demais crianças, e recebam atendimento adequado à sua deficiência e idade, para que possam exercer tal direito.

a) Conscientizar toda a sociedade, inclusive as famílias,
sobre as condições das pessoas com deficiência e fomentar o respeito pelos direitos e pela dignidade das
pessoas com deficiência;
b) Combater estereótipos, preconceitos e práticas nocivas em relação a pessoas com deficiência, inclusive
aqueles relacionados a sexo e idade, em todas as áreas
da vida;
c) Promover a conscientização sobre as capacidades e
contribuições das pessoas com deficiência.
2. As medidas para esse fim incluem:
a) Lançar e dar continuidade a efetivas campanhas de
conscientização públicas, destinadas a:
i)

Favorecer atitude receptiva em relação aos direitos das pessoas com deficiência;

ii)

Promover percepção positiva e maior consciência social em relação às pessoas com deficiência;

iii)

Promover o reconhecimento das habilidades,
dos méritos e das capacidades das pessoas com
deficiência e de sua contribuição ao local de trabalho e ao mercado laboral;

b) Fomentar em todos os níveis do sistema educacional,
inclusive em todas as crianças desde tenra idade, uma
atitude de respeito para com os direitos das pessoas
com deficiência;
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c) Incentivar todos os órgãos da mídia a retratar as pessoas com deficiência de maneira compatível com o
propósito da presente Convenção;
d) Promover programas de formação em sensibilização
a respeito das pessoas com deficiência e sobre os direitos das pessoas com deficiência.
Artigo 9 – Acessibilidade
1. A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de
forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes tomarão as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso,
em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao
meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao
público ou de uso público, tanto na zona urbana como na
rural. Essas medidas, que incluirão a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, serão aplicadas, entre outros, a:
a. Edifícios, rodovias, meios de transporte e outras instalações internas e externas, inclusive escolas, residên
cias, instalações médicas e locais de trabalho;
b. Informações, comunicações e outros serviços, inclusive serviços eletrônicos e serviços de emergência;
2. Os Estados Partes também tomarão medidas apropriadas
para:
a. Desenvolver, promulgar e monitorar a implementação de normas e diretrizes mínimas para a acessibili
dade das instalações e dos serviços abertos ao público
ou de uso público;
b. Assegurar que as entidades privadas que oferecem
instalações e serviços abertos ao público ou de uso
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c.

Proporcionar, a todos os atores envolvidos, formação
em relação às questões de acessibilidade com as quais
as pessoas com deficiência se confrontam;

d. Dotar os edifícios e outras instalações abertas ao público ou de uso público de sinalização em Braille e em
formatos de fácil leitura e compreensão;
e.

Oferecer formas de assistência humana ou animal e
serviços de mediadores, incluindo guias, ledores e intérpretes profissionais da língua de sinais, para facilitar o acesso aos edifícios e outras instalações abertas
ao público ou de uso público;

f.

Promover outras formas apropriadas de assistência e
apoio a pessoas com deficiência, a fim de assegurar a
essas pessoas o acesso a informações;
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público levem em consideração todos os aspectos relativos à acessibilidade para pessoas com deficiência;

g. Promover o acesso de pessoas com deficiência a novos sistemas e tecnologias da informação e comunica
ção, inclusive à internet;
h. Promover, desde a fase inicial, a concepção, o desenvolvimento, a produção e a disseminação de sistemas
e tecnologias de informação e comunicação, a fim de
que esses sistemas e tecnologias se tornem acessíveis
a custo mínimo.
Artigo 10 – Direito à vida
Os Estados Partes reafirmam que todo ser humano tem o direito inerente à vida e tomarão todas as medidas necessárias para
assegurar o efetivo exercício desse direito pelas pessoas com deficiência, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.
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Artigo 11 – Situações de risco e emergências humanitárias
Em conformidade com suas obrigações decorrentes do direito
internacional, inclusive do direito humanitário internacional e
do direito internacional dos direitos humanos, os Estados Partes
tomarão todas as medidas necessárias para assegurar a proteção e
a segurança das pessoas com deficiência que se encontrarem em
situações de risco, inclusive situações de conflito armado, emergências humanitárias e ocorrência de desastres naturais.
Artigo 12 – Reconhecimento igual perante a lei
1. Os Estados Partes reafirmam que as pessoas com deficiência têm o direito de ser reconhecidas em em todos os lugares
como pessoas perante a lei.
2. Os Estados Partes reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em igualdade de condições
com as demais pessoas em todos os aspectos da vida.
3. Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para prover o acesso de pessoas com deficiência ao apoio de que necessitarem no exercício de sua capacidade legal.
4. Os Estados Partes assegurarão que todas as medidas relativas ao exercício da capacidade legal incluam sal vaguardas
apropriadas e efetivas para prevenir abusos, em conformidade com o direito internacional dos direitos humanos. Essas
salvaguardas assegurarão que as medidas relativas ao exercício da capacidade legal respeitem os direitos, a vontade e as
preferências da pessoa, sejam isentas de conflito de interesses
e de influência indevida, sejam proporcionais e apropriadas
às circunstâncias da pessoa, se apliquem pelo período mais
curto possível e sejam submetidas à revisão regular por uma
autoridade ou órgão judiciário competente, independente e
imparcial. As salvaguardas serão proporcionais ao grau em
que tais medidas afetarem os direitos e interesses da pessoa.
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5. Os Estados Partes, sujeitos ao disposto neste Artigo, tomarão todas as medidas apropriadas e efetivas para assegurar às
pessoas com deficiência o igual direito de possuir ou herdar
bens, de controlar as próprias finanças e de ter igual acesso a
empréstimos bancários, hipotecas e outras formas de crédito
financeiro, e assegurarão que as pessoas com deficiência não
sejam arbitrariamente destituídas de seus bens.
Artigo 13 – Acesso à justiça
1. Os Estados Partes assegurarão o efetivo acesso das pessoas
com deficiência à justiça, em igualdade de condições com
as demais pessoas, inclusive mediante a provisão de adaptações processuais adequadas à idade, a fim de facilitar o efetivo papel das pessoas com deficiência como participantes
diretos ou indiretos, inclusive como testemunhas, em todos
os procedimentos jurídicos, tais como investigações e outras
etapas preliminares.
2. A fim de assegurar às pessoas com deficiência o efetivo
acesso à justiça, os Estados Partes promoverão a capacitação
apropriada daqueles que trabalham na área de administração da justiça, inclusive a polícia e os funcionários do sistema penitenciário.
Artigo 14 – Liberdade e segurança da pessoa
1. Os Estados Partes assegurarão que as pessoas com deficiência, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas:
a) Gozem do direito à liberdade e à segurança da pessoa;
b) Não sejam privadas ilegal ou arbitrariamente de sua
liberdade e que toda privação de liberdade esteja em
conformidade com a lei, e que a existência de deficiência não justifique a privação de liberdade;
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2. Os Estados Partes assegurarão que, se pessoas com deficiência forem privadas de liberdade mediante algum processo,
elas, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas,
façam jus a garantias de acordo com o direito internacional dos direitos humanos e sejam tratadas em conformidade
com os objetivos e princípios da presente Convenção, inclusive mediante a provisão de adaptação razoável.
Artigo 15 – Prevenção contra tortura ou tratamentos ou penas cruéis,
desumanos ou degradantes
1. Nenhuma pessoa será submetida à tortura ou a tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Em especial,
nenhuma pessoa deverá ser sujeita a experimentos médicos
ou científicos sem seu livre consentimento.
2. Os Estados Partes tomarão todas as medidas efetivas de
natureza legislativa, administrativa, judicial ou outra, para
evitar que pessoas com deficiência, do mesmo modo que as
demais pessoas, sejam submetidas à tortura ou a tratamentos
ou penas cruéis, desumanos ou degradantes.
Artigo 16 – Prevenção contra a exploração, a violência e o abuso
1. Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas
de natureza legislativa, administrativa, social, educacional e
outras, para proteger as pessoas com deficiência, tanto dentro
como fora do lar, contra todas as formas de exploração, violência e abuso, incluindo aspectos relacionados a gênero.
2. Os Estados Partes também tomarão todas as medidas
apropriadas para prevenir todas as formas de exploração,
violência e abuso, assegurando, entre outras coisas, formas
apropriadas de atendimento e apoio que levem em conta o
gênero e a idade das pessoas com deficiência e de seus familiares e atendentes, inclusive mediante a provisão de informação e educação sobre a maneira de evitar, reconhecer e
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3. A fim de prevenir a ocorrência de quaisquer formas de
exploração, violência e abuso, os Estados Partes assegurarão
que todos os programas e instalações destinados a atender
pessoas com deficiência sejam efetivamente monitorados
por autoridades independentes.
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denunciar casos de exploração, violência e abuso. Os Estados Partes assegurarão que os serviços de proteção levem em
conta a idade, o gênero e a deficiência das pessoas.

4. Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas
para promover a recuperação física, cognitiva e psicológica,
inclusive mediante a provisão de serviços de proteção, a reabilitação e a reinserção social de pessoas com deficiência que
forem vítimas de qualquer forma de exploração, violência
ou abuso. Tais recuperação e reinserção ocorrerão em ambientes que promovam a saúde, o bem-estar, o auto-respeito,
a dignidade e a autonomia da pessoa e levem em consideração as necessidades de gênero e idade.
5. Os Estados Partes adotarão leis e políticas efetivas, inclusive legislação e políticas voltadas para mulheres e crianças,
a fim de assegurar que os casos de exploração, violência e
abuso contra pessoas com deficiência sejam identificados,
investigados e, caso necessário, levados à justiça.
Artigo 17 – Proteção da integridade da pessoa
Toda pessoa com deficiência tem o direito a que sua integridade física e mental seja respeitada, em igualdade de condições
com as demais pessoas.
Artigo 18 – Liberdade de movimentação e nacionalidade
1. Os Estados Partes reconhecerão os direitos das pessoas
com deficiência à liberdade de movimentação, à liberdade
de escolher sua residência e à nacionalidade, em igualdade
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de oportunidades com as demais pessoas, inclusive assegurando que as pessoas com deficiência:
a. Tenham o direito de adquirir nacionalidade e mudar
de nacionalidade e não sejam privadas arbitrariamente
de sua nacionalidade em razão de sua deficiência.
b. Não sejam privadas, por causa de sua deficiência, da
competência de obter, possuir e utilizar documento
comprovante de sua nacionalidade ou outro documento de identidade, ou de recorrer a processos relevantes, tais como procedimentos relativos à imigração, que forem necessários para facilitar o exercício
de seu direito à liberdade de movimentação.
c.

Tenham liberdade de sair de qualquer país, inclusive
do seu;

d. Não sejam privadas, arbitrariamente ou por causa de
sua deficiência, do direito de entrar no próprio país.
2. As crianças com deficiência serão registradas imediatamente após o nascimento e terão, desde o nascimento, o
direito a um nome, o direito de adquirir nacionalidade e,
tanto quanto possível, o direito de conhecer seus pais e de
ser cuidadas por eles.
Artigo 19 – Vida independente e inclusão na comunidade
Os Estados Partes desta Convenção reconhecem o igual direito de todas as pessoas com deficiência de viver na comunidade,
com a mesma liberdade de escolha que as demais pessoas, e tomarão medidas efetivas e apropriadas para facilitar às pessoas
com deficiência o pleno gozo desse direito e sua plena inclusão e
participação na comunidade, inclusive assegurando que:
a. As pessoas com deficiência possam escolher seu
local de residência e onde e com quem morar, em
igualdade de oportunidades com as demais pessoas,
e que não sejam obrigadas a viver em determinado
tipo de moradia;
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b. As pessoas com deficiência tenham acesso a uma
variedade de serviços de apoio em domicílio ou em
instituições residenciais ou a outros serviços comunitários de apoio, inclusive os serviços de atendentes
pessoais que forem necessários como apoio para que
as pessoas com deficiência vivam e sejam incluídas
na comunidade e para evitar que fiquem isoladas ou
segregadas da comunidade;
Os serviços e instalações da comunidade para a população em geral estejam disponíveis às pessoas com
deficiência, em igualdade de oportunidades, e atendam às suas necessidades.

Artigo 20 – Mobilidade pessoal
Os Estados Partes tomarão medidas efetivas para assegurar às
pessoas com deficiência sua mobilidade pessoal com a máxima
independência possível:
a. Facilitando a mobilidade pessoal das pessoas com deficiência, na forma e no momento em que elas quiserem, e a custo acessível;
b. Facilitando às pessoas com deficiência o acesso a tecnologias assistivas, dispositivos e ajudas técnicas de
qualidade, e formas de assistência humana ou animal
e de mediadores, inclusive tornando-os disponíveis a
custo acessível;
c.

Propiciando às pessoas com deficiência e ao pessoal
especializado capacitação em técnicas de mobilidade;

d. Incentivando entidades que produzem ajudas técnicas de mobilidade, dispositivos e tecnologias assistivas
a levarem em conta todos os aspectos relativos à mobilidade de pessoas com deficiência.
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Artigo 21 – Liberdade de expressão e de opinião e acesso à informação
Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas
para assegurar que as pessoas com deficiência possam exercer
seu direito à liberdade de expressão e opinião, inclusive à
liberdade de buscar, receber e compartilhar informações e idéias,
em igualdade de oportunidades com as demais pessoas e por
intermédio de todas as formas de comunicação de sua escolha,
conforme o disposto no Artigo 2 da presente Convenção, entre
as quais:
a. Fornecer, prontamente e sem custo adicional, às pessoas com deficiência, todas as informações destinadas
ao público em geral em formatos acessíveis e tecnologias apropriadas aos diferentes tipos de deficiência;
b. Aceitar e facilitar, em trâmites oficiais, o uso de línguas de sinais, Braille, comunicação aumentativa e
alternativa, e de todos os demais meios, modos e formatos acessíveis de comunicação, à escolha das pessoas com deficiência;
c.

Urgir as entidades privadas que oferecem serviços ao
público em geral, inclusive por meio da internet, a fornecer informações e serviços em formatos acessíveis,
que possam ser usados por pessoas com deficiência;

d. Incentivar a mídia, inclusive os provedores de informação pela internet, a tornar seus serviços acessíveis
a pessoas com deficiência;
e.

Reconhecer e promover o uso de línguas de sinais.

Artigo 22 – Respeito à privacidade
1. Nenhuma pessoa com deficiência, qualquer que seja seu
local de residência ou tipo de moradia, estará sujeita a interferência arbitrária ou ilegal em sua privacidade, família,
lar, correspondência ou outros tipos de comunicação, nem
a ataques ilícitos à sua honra e reputação. As pessoas com
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2. Os Estados Partes protegerão a privacidade dos dados pessoais e dados relativos à saúde e à reabilitação de pessoas com deficiência, em igualdade de condições com as demais pessoas.
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deficiência têm o direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques.

Artigo 23 – Respeito pelo lar e pela família
1. Os Estados Partes tomarão medidas efetivas e apropriadas para eliminar a discriminação contra pessoas com deficiência, em todos os aspectos relativos a casamento, família,
paternidade e relacionamentos, em igualdade de condições
com as demais pessoas, de modo a assegurar que:
a. Seja reconhecido o direito das pessoas com deficiência, em idade de contrair matrimônio, de casar-se e
estabelecer família, com base no livre e pleno consentimento dos pretendentes;
b. Sejam reconhecidos os direitos das pessoas com
deficiência de decidir livre e responsavelmente sobre
o número de filhos e o espaçamento entre esses filhos
e de ter acesso a informações adequadas à idade e a
educação em matéria de reprodução e de planejamento
familiar, bem como os meios necessários para exercer
esses direitos.
c.

As pessoas com deficiência, inclusive crianças, conservem sua fertilidade, em igualdade de condições
com as demais pessoas.

2. Os Estados Partes assegurarão os direitos e responsabilidades das pessoas com deficiência, relativos à guarda, custódia,
curatela e adoção de crianças ou instituições semelhantes,
caso esses conceitos constem na legislação nacional. Em todos os casos, prevalecerá o superior interesse da criança. Os
Estados Partes prestarão a devida assistência às pessoas com
deficiência para que essas pessoas possam exercer suas responsabilidades na criação dos filhos.
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3. Os Estados Partes assegurarão que as crianças com deficiência terão iguais direitos em relação à vida familiar. Para
a realização desses direitos e para evitar ocultação, abandono, negligência e segregação de crianças com deficiência, os
Estados Partes fornecerão prontamente informações abrangentes sobre serviços e apoios a crianças com deficiência e
suas famílias.
4. Os Estados Partes assegurarão que uma criança não será
separada de seus pais contra a vontade destes, exceto quando autoridades competentes, sujeitas a controle jurisdicional, determinarem, em conformidade com as leis e procedimentos aplicáveis, que a separação é necessária, no superior
interesse da criança. Em nenhum caso, uma criança será separada dos pais sob alegação de deficiência da criança ou de
um ou ambos os pais.
5. Os Estados Partes, no caso em que a família imediata de
uma criança com deficiência não ter condições de cuidar da
criança, farão todo esforço para que cuidados alternativos sejam oferecidos por outros parentes e, se isso não for possível,
dentro de ambiente familiar, na comunidade.
Artigo 24 – Educação
1. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com
deficiência à educação. Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema educacional inclusivo em
todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a
vida, com os seguintes objetivos:
a.

O pleno desenvolvimento do potencial humano e
do senso de dignidade e auto-estima, além do forta
lecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas
liberdades fundamentais e pela diversidade humana;
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c.

A participação efetiva das pessoas com deficiência em
uma sociedade livre.

2. Para a realização desse direito, os Estados Partes assegurarão que:
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b. O máximo desenvolvimento possível da personalidade,
dos talentos e da criatividade das pessoas com deficiência,
assim como de suas habilidades físicas e intelectuais;

a. As pessoas com deficiência não sejam excluídas do
sistema educacional geral sob alegação de deficiência
e que as crianças com deficiência não sejam excluídas
do ensino primário gratuito e compulsório ou do ensino secundário, sob alegação de deficiência;
b. As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino primário inclusivo, de qualidade e gratuito, e ao
ensino secundário, em igualdade de condições com
as demais pessoas na comunidade em que vivem;
c.

Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades
individuais sejam providenciadas;

d. As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com
vistas a facilitar sua efetiva educação;
e.

Medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam
adotadas em ambientes que maximizem o desenvolvi
mento acadêmico e social, de acordo com a meta de
inclusão plena.

3. Os Estados Partes assegurarão às pessoas com deficiência
a possibilidade de adquirir as competências práticas e sociais
necessárias de modo a facilitar às pessoas com deficiência
sua plena e igual participação no sistema de ensino e na vida
em comunidade. Para tanto, os Estados Partes tomarão medidas apropriadas, inclusive:
a.

Tornando disponível o aprendizado do Braille, escrita alternativa, modos, meios e formatos de comuni
cação aumentativa e alternativa, e habilidades de
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orientação e mobilidade, além de facilitação de apoio e
aconselhamento de pares;
b. Tornando disponível o aprendizado da língua de sinais e promoção da identidade lingüística da comuni
dade surda;
c.

Garantindo que a educação de pessoas, em particular
crianças cegas, surdocegas e surdas, seja ministrada
nas línguas e nos modos e meios de comunicação
mais adequados ao indivíduo e em ambientes que
favoreçam ao máximo seu desenvolvimento acadêmico e social.

4. A fim de contribuir para o exercício desse direito, os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para empregar
professores, inclusive professores com deficiência, habilitados para o ensino da língua de sinais e/ou do Braille, e
para capacitar profissionais e equipes atuantes em todos os
níveis de ensino. Essa capacitação incorporará a conscientização da deficiência e a utilização de modos, meios e formatos apropriados de comunicação aumentativa e alternativa, e técnicas e materiais pedagógicos, como apoios para
pessoas com deficiência.
5. Os Estados Partes assegurarão que as pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino superior em geral, treinamento profissional de acordo com sua vocação, educação
para adultos e formação continuada, sem discriminação e
em igualdade de condições. Para tanto, os Estados Partes assegurarão a provisão de adaptações razoáveis para pessoas
com deficiência.
Artigo 25 – Saúde
Os Estados Partes reconhecem que as pessoas com deficiência
têm o direito de gozar o melhor estado de saúde possível, sem
discriminação baseada na deficiência. Os Estados Partes tomarão
todas as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso a serviços de saúde, incluindo os serviços de
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a. Oferecerão às pessoas com deficiência programas e
atenção à saúde gratuitos ou a custos acessíveis da
mesma qualidade, variedade e padrão que são oferecidos às demais pessoas, inclusive na área de saúde
sexual e reprodutiva e de programas de saúde pública
destinados à população em geral;
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reabilitação, que levarão em conta as especificidades de gênero.
Em especial, os Estados Partes:

b. Propiciarão serviços de saúde que as pessoas com
deficiência necessitam especificamente por causa de
sua deficiência, inclusive diagnóstico e intervenção
precoces, bem como serviços projetados para reduzir
ao máximo e prevenir deficiências adicionais, inclusive entre crianças e idosos;
c.

Propiciarão esses serviços de saúde às pessoas com
deficiência, o mais próximo possível de suas comuni
dades, inclusive na zona rural;

d. Exigirão dos profissionais de saúde que dispensem às
pessoas com deficiência a mesma qualidade de serviços dispensada às demais pessoas e, principalmente,
que obtenham o consentimento livre e esclarecido
das pessoas com deficiência concernentes. Para esse
fim, os Estados Partes realizarão atividades de formação e definirão regras éticas para os setores de saúde
público e privado, de modo a conscientizar os profissionais de saúde acerca dos direitos humanos, da
dignidade, autonomia e das necessidades das pessoas
com deficiência;
e.

Proibirão a discriminação contra pessoas com deficiência na provisão de seguro de saúde e seguro de
vida, caso tais seguros sejam permitidos pela legislação nacional, os quais deverão ser providos de maneira razoável e justa; e

f.

Prevenirão que se negue, de maneira discriminatória, os serviços de saúde ou de atenção à saúde ou a

203
Os Direitos Humanos nos 60 anos da Declaração

ação parlamentar

administração de alimentos sólidos ou líquidos por
motivo de deficiência.
Artigo 26 – Habilitação e reabilitação
1. Os Estados Partes tomarão medidas efetivas e apropriadas,
inclusive mediante apoio dos pares, para possibilitar que as
pessoas com deficiência conquistem e conservem o máximo
de autonomia e plena capacidade física, mental, social e profissional, bem como plena inclusão e participação em todos
os aspectos da vida. Para tanto, os Estados Partes organizarão, fortalecerão e ampliarão serviços e programas completos de habilitação e reabilitação, particularmente nas áreas
de saúde, emprego, educação e serviços sociais, de modo que
esses serviços e programas:
a. Comecem no estágio mais precoce possível e sejam
baseados em avaliação multidisciplinar das neces
sidades e pontos fortes de cada pessoa;
b. Apóiem a participação e a inclusão na comunidade
e em todos os aspectos da vida social, sejam oferecidos voluntariamente e estejam disponíveis às pessoas
com deficiência o mais próximo possível de suas comunidades, inclusive na zona rural.
2. Os Estados Partes promoverão o desenvolvimento da capacitação inicial e continuada de profissionais e de equipes
que atuam nos serviços de habilitação e reabilitação.
3. Os Estados Partes promoverão a disponibilidade, o conhecimento e o uso de dispositivos e tecnologias assistivas, projetados para pessoas com deficiência e relacionados com a
habilitação e a reabilitação.
Artigo 27 – Trabalho e emprego
1. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com
deficiência ao trabalho, em igualdade de oportunidades com
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as demais pessoas. Este direito abrange o direito à oportunidade de se manter com um trabalho de sua livre escolha ou
aceitação no mercado laboral, em ambiente de trabalho que
seja aberto, inclusivo e acessível a pessoas com deficiência.
Os Estados Partes salvaguardarão e promoverão a realização
do direito ao trabalho, inclusive daqueles que tiverem adquirido uma deficiência no emprego, adotando medidas apropriadas, incluídas na legislação, com o fim de, entre outros:
a. Proibir a discriminação baseada na deficiência com
respeito a todas as questões relacionadas com as
formas de emprego, inclusive condições de recrutamento, contratação e admissão, permanência no
emprego, ascensão profissional e condições seguras e
salubres de trabalho;
b. Proteger os direitos das pessoas com deficiência, em
condições de igualdade com as demais pessoas, às
condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo
iguais oportunidades e igual remuneração por trabalho de igual valor, condições seguras e salubres de
trabalho, além de reparação de injustiças e proteção
contra o assédio no trabalho;
c.

Assegurar que as pessoas com deficiência possam
exercer seus direitos trabalhistas e sindicais, em condições de igualdade com as demais pessoas;

d. Possibilitar às pessoas com deficiência o acesso efetivo a programas de orientação técnica e profissional e
a serviços de colocação no trabalho e de treinamento
profissional e continuado;
e.

Promover oportunidades de emprego e ascensão profissional para pessoas com deficiência no mercado de
trabalho, bem como assistência na procura, obtenção
e manutenção do emprego e no retorno ao emprego;

f.

Promover oportunidades de trabalho autônomo, empreendedorismo, desenvolvimento de cooperativas e
estabelecimento de negócio próprio;
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g. Empregar pessoas com deficiência no setor público;
h. Promover o emprego de pessoas com deficiência no setor privado, mediante políticas e medidas apropriadas,
que poderão incluir programas de ação afirmativa, incentivos e outras medidas;
i.

Assegurar que adaptações razoáveis sejam feitas para
pessoas com deficiência no local de trabalho;

j.

Promover a aquisição de experiência de trabalho
por pessoas com deficiência no mercado aberto de
trabalho;

k. Promover reabilitação profissional, manutenção do
emprego e programas de retorno ao trabalho para
pessoas com deficiência.
2. Os Estados Partes assegurarão que as pessoas com deficiência não serão mantidas em escravidão ou servidão e que
serão protegidas, em igualdade de condições com as demais
pessoas, contra o trabalho forçado ou compulsório.
Artigo 28 – Padrão de vida e proteção social adequados
1. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com
deficiência a um padrão adequado de vida para si e para suas
famílias, inclusive alimentação, vestuário e moradia adequados, bem como à melhoria contínua de suas condições de
vida, e tomarão as providências necessárias para salvaguardar e promover a realização desse direito sem discriminação
baseada na deficiência.
2. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com
deficiência à proteção social e ao exercício desse direito sem
discriminação baseada na deficiência, e tomarão as medidas
apropriadas para salvaguardar e promover a realização desse
direito, tais como:
a. Assegurar igual acesso de pessoas com deficiência
a serviços de saneamento básico e assegurar o aces-
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b. Assegurar o acesso de pessoas com deficiência, particularmente mulheres, crianças e idosos com defi
ciência, a programas de proteção social e de redução
da pobreza;
c.
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so aos serviços, dispositivos e outros atendimentos
apropriados para as necessidades relacionadas com a
deficiência;

Assegurar o acesso de pessoas com deficiência e suas
famílias em situação de pobreza à assistência do Estado em relação a seus gastos ocasionados pela deficiência, inclusive treinamento adequado, aconselhamento, ajuda financeira abrigamento;

d. Assegurar o acesso de pessoas com deficiência a programas habitacionais públicos; e
e.

Assegurar igual acesso de pessoas com deficiência a
programas e benefícios de aposentadoria.

Artigo 29 – Participação na vida política e pública
Os Estados Partes garantirão às pessoas com deficiência direitos políticos e oportunidade de exercê-los em condições de
igualdade com as demais pessoas, e deverão:
a. Assegurar que as pessoas com deficiência possam
participar efetiva e plenamente na vida política
e pública, em igualdade de oportunidades com
as demais pessoas, diretamente ou por meio de
representantes livremente escolhidos, incluindo o
direito e a oportunidade de votarem e serem votadas,
mediante, entre outros:
i)

Garantia de que os procedimentos, instalações
e materiais e equipamentos para votação serão
apropriados, acessíveis e de fácil compreensão e
uso;

ii)

Proteção do direito das pessoas com deficiência
ao voto secreto em eleições e plebiscitos, sem
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intimidação, e a candidatar-se nas eleições, efetivamente ocupar cargos eletivos e desempenhar
quaisquer funções públicas em todos os níveis
de governo, usando novas tecnologias assistivas,
quando apropriado;
iii)

Garantia do livre arbítrio das pessoas com deficiência como eleitores e, para tanto, sempre que
necessário e a seu pedido, permissão para que
elas sejam auxiliadas na votação por uma pessoa
de sua escolha;

b. Promover ativamente um ambiente em que as pessoas com deficiência possam participar efetiva e plena
mente na condução das questões públicas, sem discriminação e em igualdade de oportunidades com
as demais pessoas, e encorajar sua participação nas
questões públicas, mediante:
i)

Participação em organizações não-governamentais relacionadas com a vida pública e política
do país, bem como em atividades e administração de partidos políticos; e

ii)

Formação de organizações para representar pessoas com deficiência em níveis internacional,
regional, nacional e local, bem como a filiação
de pessoas com deficiência a tais organizações.

Artigo 30 – Participação na vida cultural e em recreação, lazer e
esporte
1. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com
deficiência de participar na vida cultural, em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas, e tomarão todas as
medidas apropriadas para que as pessoas com deficiência
possam:
a. Ter acesso a bens culturais em formatos acessíveis;
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c.

Ter acesso a locais que ofereçam serviços ou eventos
culturais, tais como teatros, museus, cinemas, bib
liotecas e pontos turísticos, bem como, tanto quanto
possível, ter o acesso a monumentos e locais de importância cultural nacional.
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b. Ter acesso a programas de televisão, cinema, teatro e
outras atividades culturais, em formatos acessíveis; e

2. Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para
que as pessoas com deficiência tenham a oportunidade de
desenvolver e utilizar seu potencial criativo, artístico e intelectual, não somente em benefício próprio, mas também
para o enriquecimento da sociedade.
3. Os Estados Partes deverão tomar todas as providências,
em conformidade com o direito internacional, para assegurar que a legislação de proteção dos direitos de propriedade
intelectual não constitua barreira excessiva ou discriminatória ao acesso de pessoas com deficiência a bens culturais.
4. As pessoas com deficiência farão jus, em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas, a que sua identidade
cultural e lingüística específica seja reconhecida e apoiada,
incluindo as línguas de sinais e a cultura surda.
5. Para que as pessoas com deficiência participem, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de atividades
recreativas, esportivas e de lazer, os Estados Partes tomarão
medidas apropriadas para:
a. Incentivar e promover a maior participação possível
das pessoas com deficiência nas atividades esportivas
comuns em todos os níveis;
b. Assegurar que as pessoas com deficiência tenham a
oportunidade de organizar, desenvolver e participar
em atividades esportivas e recreativas específicas às
deficiências e, para tanto, incentivar a provisão de
instrução, treinamento e recursos adequados, em
igualdade de oportunidades com as demais pessoas;
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c.

Assegurar que as pessoas com deficiência tenham acesso
a locais de eventos esportivos, recreativos e turísticos;

d. Assegurar que as crianças com deficiência possam,
em igualdade de condições com as demais crianças,
participar de jogos e atividades recreativas, esportivas
e de lazer, inclusive no sistema escolar;
e.

Assegurar que as pessoas com deficiência tenham
acesso aos serviços prestados por pessoas ou entidades
envolvidas na organização de atividades recreativas,
turísticas, esportivas e de lazer.

Artigo 31 – Estatísticas e coleta de dados
1. Os Estados Partes coletarão dados apropriados, inclusive estatísticos e de pesquisas, para que possam formular e implementar políticas destinadas a por em prática a presente Convenção.
O processo de coleta e manutenção de tais dados deverá:
a. Observar as salvaguardas estabelecidas por lei, inclusive pelas leis relativas à proteção de dados, a fim de
assegurar a confidencialidade e o respeito pela privacidade das pessoas com deficiência;
b. Observar as normas internacionalmente aceitas para
proteger os direitos humanos, as liberdades funda
mentais e os princípios éticos na coleta de dados e
utilização de estatísticas.
2. As informações coletadas de acordo com o disposto neste
Artigo serão desagregadas, de maneira apropriada, e utilizadas para avaliar o cumprimento, por parte dos Estados Partes, de suas obrigações na presente Convenção e para identificar e enfrentar as barreiras com as quais as pessoas com
deficiência se deparam no exercício de seus direitos.
3. Os Estados Partes assumirão responsabilidade pela disseminação das referidas estatísticas e assegurarão que elas sejam acessíveis às pessoas com deficiência e a outros.
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1. Os Estados Partes reconhecem a importância da cooperação internacional e de sua promoção, em apoio aos esforços
nacionais para a consecução do propósito e dos objetivos da
presente Convenção e, sob este aspecto, adotarão medidas
apropriadas e efetivas entre os Estados e, de maneira adequada, em parceria com organizações internacionais e regionais relevantes e com a sociedade civil e, em particular, com
organizações de pessoas com deficiência. Estas medidas poderão incluir, entre outras:
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Artigo 32 – Cooperação internacional

a. Assegurar que a cooperação internacional, incluindo
os programas internacionais de desenvolvimento,
sejam inclusiva e acessível para pessoas com
deficiência;
b. Facilitar e apoiar a capacitação, inclusive por meio
do intercâmbio e compartilhamento de informações,
experiências, programas de treinamento e melhores
práticas;
c.

Facilitar a cooperação em pesquisa e o acesso a conhecimentos científicos e técnicos;

d. Propiciar, de maneira apropriada, assistência
técnica e financeira, inclusive mediante facilitação
do acesso a tecnologias assistivas e acessíveis e
seu compartilhamento, bem como por meio de
transferência de tecnologias.
2. O disposto neste Artigo se aplica sem prejuízo das obrigações que cabem a cada Estado Parte em decorrência da
presente Convenção.
Artigo 33 – Implementação e monitoramento nacionais
1. Os Estados Partes, de acordo com seu sistema organizacional, designarão um ou mais de um ponto focal no âmbito do
Governo para assuntos relacionados com a implementação da
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presente Convenção e darão a devida consideração ao estabelecimento ou designação de um mecanismo de coordenação no âmbito do Governo, a fim de facilitar ações correlatas
nos diferentes setores e níveis.
2. Os Estados Partes, em conformidade com seus sistemas
jurídico e administrativo, manterão, fortalecerão, designarão ou estabelecerão estrutura, incluindo um ou mais de um
mecanismo independente, de maneira apropriada, para promover, proteger e monitorar a implementação da presente
Convenção. Ao designar ou estabelecer tal mecanismo, os
Estados Partes levarão em conta os princípios relativos ao
status e funcionamento das instituições nacionais de proteção e promoção dos direitos humanos.
3. A sociedade civil e, particularmente, as pessoas com deficiência e suas organizações representativas serão envolvidas e
participarão plenamente no processo de monitoramento.
Artigo 34 – Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
1. Um Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
(doravante denominado “Comitê”) será estabelecido, para
desempenhar as funções aqui definidas.
2. O Comitê será constituído, quando da entrada em vigor
da presente Convenção, de 12 peritos. Quando a presente
Convenção alcançar 60 ratificações ou adesões, o Comitê será
acrescido em seis membros, perfazendo o total de 18 membros.
3. Os membros do Comitê atuarão a título pessoal e
apresentarão elevada postura moral, competência e
experiência reconhecidas no campo abrangido pela presente
Convenção. Ao designar seus candidatos, os Estados Partes
são instados a dar a devida consideração ao disposto no
Artigo 4.3 da presente Convenção.
4. Os membros do Comitê serão eleitos pelos Estados Partes, observando-se uma distribuição geográfica eqüitativa,
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5. Os membros do Comitê serão eleitos por votação secreta
em sessões da Conferência dos Estados Partes, a partir de
uma lista de pessoas designadas pelos Estados Partes entre
seus nacionais. Nessas sessões, cujo quorum será de dois terços dos Estados Partes, os candidatos eleitos para o Comitê
serão aqueles que obtiverem o maior número de votos e a
maioria absoluta dos votos dos representantes dos Estados
Partes presentes e votantes.

ação parlamentar

representação de diferentes formas de civilização e dos
principais sistemas jurídicos, representação equilibrada de
gênero e participação de peritos com deficiência.

6. A primeira eleição será realizada, o mais tardar, até seis meses após a data de entrada em vigor da presente Convenção.
Pelo menos quatro meses antes de cada eleição, o SecretárioGeral das Nações Unidas dirigirá carta aos Estados Partes,
convidando-os a submeter os nomes de seus candidatos no
prazo de dois meses. O Secretário-Geral, subseqüentemente,
preparará lista em ordem alfabética de todos os candidatos
apresentados, indicando que foram designados pelos Estados Partes, e submeterá essa lista aos Estados Partes da presente Convenção.
7. Os membros do Comitê serão eleitos para mandato de
quatro anos, podendo ser candidatos à reeleição uma única
vez. Contudo, o mandato de seis dos membros eleitos na primeira eleição expirará ao fim de dois anos; imediatamente
após a primeira eleição, os nomes desses seis membros serão
selecionados por sorteio pelo presidente da sessão a que se
refere o parágrafo 5 deste Artigo.
8. A eleição dos seis membros adicionais do Comitê será realizada por ocasião das eleições regulares, de acordo com as
disposições pertinentes deste Artigo.
9. Em caso de morte, demissão ou declaração de um membro
de que, por algum motivo, não poderá continuar a exercer
suas funções, o Estado Parte que o tiver indicado designará
um outro perito que tenha as qualificações e satisfaça aos
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requisitos estabelecidos pelos dispositivos pertinentes deste
Artigo, para concluir o mandato em questão.
10. O Comitê estabelecerá suas próprias normas de procedimento.
11. O Secretário-Geral das Nações Unidas proverá o pessoal
e as instalações necessários para o efetivo desempenho das
funções do Comitê segundo a presente Convenção e convocará sua primeira reunião.
12. Com a aprovação da Assembléia Geral, os membros do
Comitê estabelecido sob a presente Convenção receberão
emolumentos dos recursos das Nações Unidas, sob termos e
condições que a Assembléia possa decidir, tendo em vista a
importância das responsabilidades do Comitê.
13. Os membros do Comitê terão direito aos privilégios, facilidades e imunidades dos peritos em missões das Nações Unidas, em conformidade com as disposições pertinentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas.
Artigo 35 – Relatórios dos Estados Partes
1. Cada Estado Parte, por intermédio do Secretário-Geral das
Nações Unidas, submeterá relatório abrangente sobre as medidas adotadas em cumprimento de suas obrigações estabelecidas pela presente Convenção e sobre o progresso alcançado nesse aspecto, dentro do período de dois anos após a
entrada em vigor da presente Convenção para o Estado Parte
concernente.
2. Depois disso, os Estados Partes submeterão relatórios
subseqüentes, ao menos a cada quatro anos, ou quando o
Comitê o solicitar.
3. O Comitê determinará as diretrizes aplicáveis ao teor dos
relatórios.
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5. Os relatórios poderão apontar os fatores e as dificuldades
que tiverem afetado o cumprimento das obrigações decorrentes da presente Convenção.
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4. Um Estado Parte que tiver submetido ao Comitê um relatório inicial abrangente não precisará, em relatórios subseqüentes, repetir informações já apresentadas. Ao elaborar os
relatórios ao Comitê, os Estados Partes são instados a fazê-lo
de maneira franca e transparente e a levar em consideração
o disposto no Artigo 4.3 da presente Convenção.

Artigo 36 – Consideração dos relatórios
1. Os relatórios serão considerados pelo Comitê, que fará as
sugestões e recomendações gerais que julgar pertinentes e
as transmitirá aos respectivos Estados Partes. O Estado Parte
poderá responder ao Comitê com as informações que julgar
pertinentes. O Comitê poderá pedir informações adicionais
ao Estados Partes, referentes à implementação da presente
Convenção.
2. Se um Estado Parte atrasar consideravelmente a entrega
de seu relatório, o Comitê poderá notificar esse Estado de
que examinará a aplicação da presente Convenção com base
em informações confiáveis de que disponha, a menos que
o relatório devido seja apresentado pelo Estado dentro do
período de três meses após a notificação. O Comitê convidará o Estado Parte interessado a participar desse exame. Se o
Estado Parte responder entregando seu relatório, aplicar-se-á
o disposto no parágrafo 1 do presente artigo.
3. O Secretário-Geral das Nações Unidas colocará os relatórios à disposição de todos os Estados Partes.
4. Os Estados Partes tornarão seus relatórios amplamente
disponíveis ao público em seus países e facilitarão o acesso à
possibilidade de sugestões e de recomendações gerais a respeito desses relatórios.
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5. O Comitê transmitirá às agências, fundos e programas especializados das Nações Unidas e a outras organizações competentes, da maneira que julgar apropriada, os relatórios dos
Estados Partes que contenham demandas ou indicações de
necessidade de consultoria ou de assistência técnica, acompanhados de eventuais observações e sugestões do Comitê
em relação às referidas demandas ou indicações, a fim de
que possam ser consideradas.
Artigo 37 – Cooperação entre os Estados Partes e o Comitê
1. Cada Estado Parte cooperará com o Comitê e auxiliará
seus membros no desempenho de seu mandato.
2. Em suas relações com os Estados Partes, o Comitê dará a devida consideração aos meios e modos de aprimorar a capacidade de cada Estado Parte para a implementação da presente
Convenção, inclusive mediante cooperação internacional.
Artigo 38 – Relações do Comitê com outros órgãos
A fim de promover a efetiva implementação da presente Convenção e de incentivar a cooperação internacional na esfera
abrangida pela presente Convenção:
a.

As agências especializadas e outros órgãos das Nações
Unidas terão o direito de se fazer representar quando
da consideração da implementação de disposições da
presente Convenção que disserem respeito aos seus
respectivos mandatos. O Comitê poderá convidar as
agências especializadas e outros órgãos competentes,
segundo julgar apropriado, a oferecer consultoria de
peritos sobre a implementação da Convenção em áreas pertinentes a seus respectivos mandatos. O Comitê
poderá convidar agências especializadas e outros órgãos
das Nações Unidas a apresentar relatórios sobre a im-
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b. No desempenho de seu mandato, o Comitê consultará, de maneira apropriada, outros órgãos pertinentes instituídos ao amparo de tratados internacionais
de direitos humanos, a fim de assegurar a consistência de suas respectivas diretrizes para a elaboração
de relatórios, sugestões e recomendações gerais e de
evitar duplicação e superposição no desempenho de
suas funções.
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plementação da Convenção em áreas pertinentes às
suas respectivas atividades;

Artigo 39 – Relatório do Comitê
A cada dois anos, o Comitê submeterá à Assembléia Geral e
ao Conselho Econômico e Social um relatório de suas atividades e poderá fazer sugestões e recomendações gerais baseadas no
exame dos relatórios e nas informações recebidas dos Estados
Partes. Estas sugestões e recomendações gerais serão incluídas no
relatório do Comitê, acompanhadas, se houver, de comentários
dos Estados Partes.
Artigo 40 – Conferência dos Estados Partes
1. Os Estados Partes reunir-se-ão regularmente em Conferência dos Estados Partes a fim de considerar matérias relativas à
implementação da presente Convenção.
2. O Secretário-Geral das Nações Unidas convocará, dentro
do período de seis meses após a entrada em vigor da presente Convenção, a Conferência dos Estados Partes. As reuniões subseqüentes serão convocadas pelo Secretário-Geral das
Nações Unidas a cada dois anos ou conforme a decisão da
Conferência dos Estados Partes.
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Artigo 41 – Depositário
O Secretário-Geral das Nações Unidas será o depositário da
presente Convenção.
Artigo 42 – Assinatura
A presente Convenção será aberta à assinatura de todos os Estados e organizações de integração regional na sede das Nações
Unidas em Nova York a partir de 30 de março de 2007.
Artigo 43 – Consentimento em comprometer-se
A presente Convenção será submetida à ratificação pelos Estados
signatários e à confirmação formal por organizações de integração
regional signatárias. Ela estará aberta à adesão de qualquer Estado
ou organização de integração regional que não a houver assinado.
Artigo 44 – Organizações de integração regional
1. “Organização de integração regional” será entendida
como organização constituída por Estados soberanos de determinada região, à qual seus Estados membros tenham delegado competência sobre matéria abrangida pela presente
Convenção. Essas organizações declararão, em seus documentos de confirmação formal ou adesão, o alcance de sua
competência em relação à matéria abrangida pela presente
Convenção. Subseqüentemente, as organizações informarão
ao depositário qualquer alteração substancial no âmbito de
sua competência.
2. As referências a “Estados Partes” na presente Convenção
serão aplicáveis a essas organizações, nos limites da competência destas.
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4. As organizações de integração regional, em matérias de
sua competência, poderão exercer o direito de voto na Conferência dos Estados Partes, tendo direito ao mesmo número
de votos quanto for o número de seus Estados membros que
forem Partes da presente Convenção. Essas organizações não
exercerão seu direito de voto, se qualquer de seus Estados
membros exercer seu direito de voto, e vice-versa.
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3. Para os fins do parágrafo 1 do Artigo 45 e dos parágrafos 2
e 3 do Artigo 47, nenhum instrumento depositado por organização de integração regional será computado.

Artigo 45 – Entrada em vigor
1. A presente Convenção entrará em vigor no trigésimo dia
após o depósito do vigésimo instrumento de ratificação ou
adesão.
2. Para cada Estado ou organização de integração regional
que ratificar ou formalmente confirmar a presente Convenção ou a ela aderir após o depósito do referido vigésimo in
strumento, a Convenção entrará em vigor no trigésimo dia
a partir da data em que esse Estado ou organização tenha
depositado seu instrumento de ratificação, confirmação formal ou adesão.
Artigo 46 – Reservas
1. Não serão permitidas reservas incompatíveis com o objeto
e o propósito da presente Convenção.
2. As reservas poderão ser retiradas a qualquer momento.
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Artigo 47 – Emendas
1. Qualquer Estado Parte poderá propor emendas à presente Convenção e submetê-las ao Secretário-Geral das Nações
Unidas. O Secretário-Geral comunicará aos Estados Partes
quaisquer emendas propostas, solicitando-lhes que o notifiquem se são favoráveis a uma Conferência dos Estados Partes para considerar as propostas e tomar decisão a respeito
delas. Se, até quatro meses após a data da referida comunicação, pelo menos um terço dos Estados Partes se manifestar
favorável a essa Conferência, o Secretário-Geral das Nações
Unidas convocará a Conferência, sob os auspícios das Nações Unidas. Qualquer emenda adotada por maioria de dois
terços dos Estados Partes presentes e votantes será submetida
pelo Secretário-Geral à aprovação da Assembléia Geral das
Nações Unidas e, posteriormente, à aceitação de todos os
Estados Partes.
2. Qualquer emenda adotada e aprovada conforme o disposto no parágrafo 1 do presente artigo entrará em vigor no
trigésimo dia após a data na qual o número de instrumentos
de aceitação tenha atingido dois terços do número de Estados Partes na data de adoção da emenda. Posteriormente, a
emenda entrará em vigor para todo Estado Parte no trigésimo dia após o depósito por esse Estado do seu instrumento
de aceitação. A emenda será vinculante somente para os Estados Partes que a tiverem aceitado.
3. Se a Conferência dos Estados Partes assim o decidir por
consenso, qualquer emenda adotada e aprovada em conformidade com o disposto no parágrafo 1 deste Artigo, relacionada exclusivamente com os artigos 34, 38, 39 e 40, entrará
em vigor para todos os Estados Partes no trigésimo dia a partir da data em que o número de instrumentos de aceitação
depositados tiver atingido dois terços do número de Estados
Partes na data de adoção da emenda.
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Qualquer Estado Parte poderá denunciar a presente Convenção mediante notificação por escrito ao Secretário-Geral das Nações Unidas. A denúncia tornar-se-á efetiva um ano após a data
de recebimento da notificação pelo Secretário-Geral.

ação parlamentar

Artigo 48 – Denúncia

Artigo 49 – Formatos acessíveis
O texto da presente Convenção será colocado à disposição em
formatos acessíveis.
Artigo 50 – Textos autênticos
Os textos em árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo
da presente Convenção serão igualmente autênticos.
Em testemunho disso, os plenipotenciários abaixo assinados,
sendo devidamente autorizados para tanto por seus respectivos
Governos, firmaram a presente Convenção.
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Protocolo Facultativo à Convenção da ONU
sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência

Os Estados Partes do presente Protocolo acordaram o
seguinte:
Artigo 1
1. Qualquer Estado Parte do presente Protocolo (“Estado Parte”) reconhece a competência do Comitê sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência (“Comitê”) para receber e considerar comunicações submetidas por pessoas ou grupos de
pessoas, ou em nome deles, sujeitos à sua jurisdição, alegando serem vítimas de violação das disposições da Convenção
pelo referido Estado Parte.
2. O Comitê não receberá comunicação referente a qualquer
Estado Parte que não seja signatário do presente Protocolo.
Artigo 2
O Comitê considerará inadmissível a comunicação quando:
a. A comunicação for anônima;
b. A comunicação constituir abuso do direito de submeter tais comunicações ou for incompatível com as
disposições da Convenção;
c.

A mesma matéria já tenha sido examinada pelo Comitê ou tenha sido ou estiver sendo examinada sob
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outro procedimento de investigação, ou resolução
internacional;
d. Não tenham sido esgotados todos os recursos internos disponíveis, salvo no caso em que a tramitação
desses recursos se prolongue sem justificativa, ou seja
improvável que se obtenha com eles solução efetiva;
e.

A comunicação estiver fundamentada precariamente
ou não for suficientemente substanciada; ou

f.

Os fatos que motivaram a comunicação tenham
ocorrido antes da entrada em vigor do presente Proto
colo para o Estado Parte em apreço, salvo se os fatos
continuaram ocorrendo após aquela data.

Artigo 3
Sujeito ao disposto no Artigo 2 do presente Protocolo, o Comitê levará confidencialmente ao conhecimento do Estado Parte
concernente qualquer comunicação submetida ao Comitê. Dentro do período de seis meses, o Estado concernente submeterá
ao Comitê explicações ou declarações por escrito, esclarecendo a
matéria e a eventual solução adotada pelo referido Estado.
Artigo 4
1. A qualquer momento após receber uma comunicação e
antes de decidir o mérito dessa comunicação, o Comitê poderá transmitir ao Estado Parte concernente, para sua urgente consideração, um pedido para que o Estado Parte tome
as medidas de natureza cautelar que forem necessárias para
evitar possíveis danos irreparáveis à vítima ou às vítimas da
violação alegada.
2. O exercício pelo Comitê de suas faculdades discricionárias em virtude do parágrafo 1 do presente Artigo não implicará prejuízo algum sobre a admissibilidade ou sobre o
mérito da comunicação.
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O Comitê realizará sessões fechadas para examinar comunicações a ele submetidas em conformidade com o presente
Protocolo. Depois de examinar uma comunicação, o Comitê
enviará suas sugestões e recomendações, se houver, ao Estado
Parte concernente e ao requerente.
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Artigo 5

Artigo 6
1. Se receber informação confiável indicando que um Estado Parte está cometendo violação grave ou sistemática de
direitos estabelecidos na Convenção, o Comitê convidará o
referido Estado Parte a colaborar com a verificação da informação e, para tanto, a submeter suas observações a respeito
da informação em pauta.
2. Levando em conta quaisquer observações que tenham
sido submetidas pelo Estado Parte concernente, bem como
quaisquer outras informações confiáveis em poder do Comitê, este poderá designar um ou mais de seus membros
para realizar investigação e apresentar, em caráter de urgência, relatório ao Comitê. Caso se justifique e o Estado
Parte o consinta, a investigação poderá incluir uma visita
ao território desse Estado.
3. Após examinar os resultados da investigação, o Comitê os
comunicará ao Estado Parte concernente, acompanhados de
eventuais comentários e recomendações.
4. Dentro do período de seis meses após o recebimento dos
resultados, comentários e recomendações transmitidos pelo
Comitê, o Estado Parte concernente submeterá suas observações ao Comitê.
5. A referida investigação será realizada confidencialmente
e a cooperação do Estado Parte será solicitada em todas as
fases do processo.
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Artigo 7
1. O Comitê poderá convidar o Estado Parte concernente a
incluir em seu relatório, submetido em conformidade com o
disposto no Artigo 35 da Convenção, pormenores a respeito das
medidas tomadas em conseqüência da investigação realizada
em conformidade com o Artigo 6 do presente Protocolo.
2. Caso necessário, o Comitê poderá, encerrado o período de
seis meses a que se refere o parágrafo 4 do Artigo 6, convidar o
Estado Parte concernente a informar o Comitê a respeito das
medidas tomadas em conseqüência da referida investigação.
Artigo 8
Qualquer Estado Parte poderá, quando da assinatura ou ratificação do presente Protocolo ou de sua adesão a ele, declarar
que não reconhece a competência do Comitê, a que se referem
os Artigos 6 e 7.
Artigo 9
O Secretário-Geral das Nações Unidas será o depositário do
presente Protocolo.
Artigo 10
O presente Protocolo será aberto à assinatura dos Estados e
organizações de integração regional signatários da Convenção,
na sede das Nações Unidas em Nova York, a partir de 30 de março de 2007.
Artigo 11
O presente Protocolo estará sujeito à ratificação pelos Estados
signatários do presente Protocolo que tiverem ratificado a Con-

226
Direitos Humanos e Minorias

ação parlamentar

venção ou aderido a ela. Ele estará sujeito à confirmação formal
por organizações de integração regional signatárias do presente
Protocolo que tiverem formalmente confirmado a Convenção
ou a ela aderido. O Protocolo ficará aberto à adesão de qualquer
Estado ou organização de integração regional que tiver ratificado
ou formalmente confirmado a Convenção ou a ela aderido e que
não tiver assinado o Protocolo.
Artigo 12
1. “Organização de integração regional” será entendida como
organização constituída por Estados soberanos de determinada região, à qual seus Estados membros tenham delegado
competência sobre matéria abrangida pela Convenção e pelo
presente Protocolo. Essas organizações declararão, em seus documentos de confirmação formal ou adesão, o alcance de sua
competência em relação à matéria abrangida pela Convenção
e pelo presente Protocolo. Subseqüentemente, as organizações informarão ao depositário qualquer alteração substancial
no alcance de sua competência.
2. As referências a “Estados Partes” no presente Protocolo
serão aplicáveis a essas organizações, nos limites da competência de tais organizações.
3. Para os fins do parágrafo 1 do Artigo 13 e do parágrafo 2
do Artigo 15, nenhum instrumento depositado por organização de integração regional será computado.
4. As organizações de integração regional, em matérias de
sua competência, poderão exercer o direito de voto na Conferência dos Estados Partes, tendo direito ao mesmo número
de votos que seus Estados membros que forem Partes do presente Protocolo. Essas organizações não exercerão seu direito
de voto se qualquer de seus Estados membros exercer seu
direito de voto, e vice-versa.
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Artigo 13
1. Sujeito à entrada em vigor da Convenção, o presente Protocolo entrará em vigor no trigésimo dia após o depósito do
décimo instrumento de ratificação ou adesão.
2. Para cada Estado ou organização de integração regional
que ratificar ou formalmente confirmar o presente Protocolo
ou a ele aderir depois do depósito do décimo instrumento
dessa natureza, o Protocolo entrará em vigor no trigésimo dia
a partir da data em que esse Estado ou organização tenha depositado seu instrumento de ratificação, confirmação formal
ou adesão.
Artigo 14
1. Não serão permitidas reservas incompatíveis com o objeto
e o propósito do presente Protocolo.
2. As reservas poderão ser retiradas a qualquer momento.
Artigo 15
1. Qualquer Estado Parte poderá propor emendas ao presente
Protocolo e submetê-las ao Secretário-Geral das Nações Unidas. O Secretário-Geral comunicará aos Estados Partes quaisquer emendas propostas, solicitando-lhes que o notifiquem
se são favoráveis a uma Conferência dos Estados Partes para
considerar as propostas e tomar decisão a respeito delas. Se,
até quatro meses após a data da referida comunicação, pelo
menos um terço dos Estados Partes se manifestar favorável a
essa Conferência, o Secretário-Geral das Nações Unidas convocará a Conferência, sob os auspícios das Nações Unidas.
Qualquer emenda adotada por maioria de dois terços dos Estados Partes presentes e votantes será submetida pelo Secretário-Geral à aprovação da Assembléia Geral das Nações Unidas
e, posteriormente, à aceitação de todos os Estados Partes
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2. Qualquer emenda adotada e aprovada conforme o disposto no parágrafo 1 do presente artigo entrará em vigor no
trigésimo dia após a data na qual o número de instrumentos
de aceitação tenha atingido dois terços do número de Estados Partes na data de adoção da emenda. Posteriormente, a
emenda entrará em vigor para todo Estado Parte no trigésimo dia após o depósito por esse Estado do seu instrumento
de aceitação. A emenda será vinculante somente para os Estados Partes que a tiverem aceitado.
Artigo 16
Qualquer Estado Parte poderá denunciar o presente Protocolo
mediante notificação por escrito ao Secretário-Geral das Nações
Unidas. A denúncia tornar-se-á efetiva um ano após a data de
recebimento da notificação pelo Secretário-Geral.
Artigo 17
O texto do presente Protocolo será colocado à disposição em
formatos acessíveis.
Artigo 18
Os textos em árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo
do presente Protocolo serão igualmente autênticos.
Em testemunho disso, os plenipotenciários abaixo assinados,
sendo devidamente autorizados para tanto por seus respectivos
governos, firmaram o presente Protocolo.
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O Sistema Nacional de Direitos Humanos

O sistema de defesa e promoção dos direitos humanos que o
Brasil construiu no decorrer de sua experiência histórica reflete
a noção de que tarefa dessa envergadura não é exclusiva do Estado. Uma grande diversidade de instituições da sociedade civil
e do poder público, atua hoje nas esferas federal, estadual e municipal, com relativo grau de cooperação, embora nem sempre
de forma complementar, ocorrendo superposições de atividades
entre elas.
As entidades civis surgem, a partir dos anos 60, como instrumentos de denúncia da repressão pela ditadura militar, dos desaparecimentos forçados, torturas, prisões arbitrárias e supressão
das liberdades. Muitas organizações contaram com o apoio de
sacerdotes progressistas, como os arcebispo de São Paulo, Dom
Paulo Evaristo Arns, e de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara,
e o pastor Jaime Whrigt. Comissões pastorais, como a Comissão
Pastoral da Terra, a Pastoral Carcerária, Pastoral da criança, entre
outras, foram criadas nesse processo.
A Comissão Nacional de Direitos Humanos da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), e suas comissões estaduais e sedes
regionais personificaram a consciência jurídica dos advogados
democratas, na defesa do estado democrático de direito, na luta
pelo acesso à justiça para todos, inclusive dos presos políticos.
A maior rede de defesa de direitos humanos na sociedade civil
foi constituída a partir daquele contexto de resistência. Trata-se
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do Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH), hoje
com mais de 300 centros espalhados pelo país. Com o processo
de abertura política, o foco da atuação do MNDH e de outras entidades que floresceram nos anos 1980 passou a ser a denúncia
da violência policial e de grupos de extermínio que vitimam os
pobres das cidades e dos campos.
Também a partir dos anos 1980, na esteira do fortalecimento dos movimentos sociais e da mobilização pela cidadania no
processo constituinte, foram se multiplicando as entidades especializadas nos vários campos dos direitos humanos econômicos,
sociais e culturais.
O ativismo em direitos humanos foi incorporado por algumas
entidades de classe, que passaram a abrir espaços para o tema
em suas estruturas. É emblemático o caso do Conselho Federal
de Psicologia e seus conselhos regionais, todos com uma comissão atuante na área. Movimentos sociais, como o Movimento
dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), também criaram comissões, assim como organizações sindicais. Questões que antes não
eram vistas como questões de direitos humanos passaram a sêlo, como o direito humano à comunicação e os relacionados ao
meio ambiente. Outras que eram abordadas meramente como
segmento de assistência social, ganharam protagonismo ao atuar
na dimensão da exigibilidade de direitos, como no caso das pessoas com deficiência.
Direitos Humanos no Poder Executivo
A Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH) hoje com
status (mas não a estrutura) de ministério, é a principal responsável pela política de direitos humanos no governo federal. Promove os direitos humanos, coordena a ação direta do governo nessa
área e articula as ações transversais com outros órgãos governamentais. Gere vários programas e ações de políticas públicas,
além de intervir diretamente em alguns casos emblemáticos.
A SEDH desenvolveu uma estrutura de recepção de denúncias
e diálogo com a população, constituído pelo Disque 100, a Ou-
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vidoria, o Programa de Proteção a Adolescentes Ameaçados de
Morte, o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas. Também se encontra em fase de estruturação o Programa de Proteção
a Defensores de Direitos Humanos.
O Disque 100 – Disque Denúncia Nacional de Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes – é um serviço de
discagem direta e gratuita disponível para todos os estados brasileiros, SEDH, em parceria com a Petrobras e o Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes (Cecria).
O serviço funciona diariamente de 8h às 22h, inclusive finais
de semana e feriados e recebe denúncias de transgressões aos
direitos humanos de crianças e adolescentes, além de fornecer
informações sobre Conselhos Tutelares. As denúncias recebidas
são analisadas e encaminhadas aos órgãos de defesa e responsabilização, conforme competência e atribuições específicas,
num prazo de até 24 horas, mantendo em sigilo a identidade
do denunciante.
O serviço pode ser acessado por diferentes portas de entrada,
são elas:

– o número telefônico gratuito 100 – para ligações de qualquer localidade brasileira;

– o número telefônico pago 55 61 3429.2800 – para ligações do exterior;

– o endereço eletrônico disquedenuncia@sedh.gov.br.
Dada a ampliação do conceito de direitos humanos e dos
compromissos assumidos pelo Brasil por meio dos tratados internacionais, hoje estão espalhados por muitos ministérios os
programas e ações classificáveis como de direitos humanos. O
MEC cuida, por exemplo, de programas de educação em direitos
humanos. O Ministério da Justiça administra ações de direitos
humanos na área penitenciária, na Força Nacional de Segurança
e na Polícia Federal. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social dedica-se a projetos fundamentais para os direitos
humanos da área econômica e social, sendo o mais importante
hoje o Bolsa Família.
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Na estrutura administrativa dos Estados é geral a presença de
órgãos de direitos humanos, mas com status diferenciado. Em
geral existe uma Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Em outros casos há uma coordenação ou divisão.
Nos municípios ainda são poucas as estruturas voltadas para
os direitos humanos. Nos maiores municípios há comissões e
outros seções administrativas específicas. Mas em geral as secretarias cuidam cada qual de um segmento desses direitos. Por
exemplo, a secretaria de educação cuida da área da criança e do
adolescente; a de desenvolvimento social cuida de programas
relacionados aos direitos da mulher etc.
O Parlamento brasileiro e os direitos humanos
A preocupação com os direitos humanos é relativamente
recente no parlamento brasileiro. Desponta no processo de redemocratização, nos anos 1970, pela ação dos parlamentares e
militantes políticos que resistiram à ditadura militar. Para essas
lideranças políticas, a expressão “direitos humanos” significou a
luta contra a repressão e a violação das garantias fundamentais.
Um marco importante do envolvimento do Brasil com os
direitos humanos, em sua configuração contemporânea, foi a
participação ativa do país na Conferência Mundial de Direitos
Humanos em Viena, na Áustria, em 1993. Nessa conferência
o Estado brasileiro, com destaque para o parlamento, assumiu
compromissos e, desde então, vem aperfeiçoando nossa ordem
político-jurídica no que se refere aos direitos humanos. Nesse
sentido, leis importantes foram aprovadas nos anos 90, como a
que tipificou o crime de tortura, de 1995.
Por mais que o Congresso Nacional seja alvo de críticas, uma
análise objetivo leva ao reconhecimento de que se trata de uma
instituição exemplar quanto à sua permeabilidade para as mobilizações civis. E foi como fruto de demandas da cidadania que ações
importantes tomaram corpo no Congresso e acabaram por contribuir para conformar políticas públicas mais próximas das necessidades da sociedade. Nesse cenário foram realizadas as primeiras
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Comissão de Direitos Humanos e Minorias
da Câmara dos Deputados
A Câmara dos Deputados criou a sua Comissão de Direitos
Humanos – CDH em 31 de janeiro de 1995,. Nessa época, já
existiam várias Comissões de Direitos Humanos nas Assembléias
Legislativas e em alguns municípios, mas havia um clamor pela
constituição de um órgão ligado ao parlamento federal que tivesse condições de articular as comissões e fazer a interlocução
com o governo federal.
A CDHM foi criada com as seguintes competências regimentais: 1. Recebimento, avaliação e investigação de denúncias relativas a ameaça ou violação de direitos humanos; 2. Fiscalização
e acompanhamento de programas governamentais relativos à
proteção dos direitos humanos; 3. Colaboração com entidades
não-governamentais, nacionais e internacionais, que atuem na
defesa dos direitos humanos; 4. Pesquisas e estudos relativos à
situação dos direitos humanos no Brasil e no mundo, inclusive
para efeito de divulgação pública e fornecimento de subsídios
para as demais Comissões da Casa; 5. Assuntos referentes às
minorias étnicas e sociais, especialmente aos índios e às comunidades indígenas; regime das terras tradicionalmente ocupadas
pelos índios; 6. Preservação e proteção das culturas populares e
étnicas do País.
No decorrer de sua trajetória, a CDHM tornou-se espaço importante de articulação entre movimentos sociais, organizações
não-governamentais e instituições do poder público, aglutinando em suas atividades variados segmentos que têm em comum a
ampla plataforma de lutas pelos direitos humanos. A Comissão
abriga fóruns de debates e de ação coordenada como a Campanha Quem Financia a Baixaria é Contra a Cidadania, o Pacto pela
Diversidade (para atingir a meta de igualdade de oportunidades
para negros e pessoas com deficiência nos bancos), grupo de
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conferências nacionais de direitos humanos, o mais importante
encontro da militância e do poder público que atua na área.
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combate à violação dos direitos humanos na Internet, o Comitê
Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa, entre outros.
A CDHM tem desempenhado um papel relevante nas conferências nacionais de direitos, atuando junto com a Secretaria
Especial dos Direitos Humanos e o Fórum das Entidades Nacionais de Direitos Humanos na coordenação dos processos de
preparação desses encontros. Também são freqüentes iniciativas
conjuntas e a cooperação com as comissões das Assembléias legislativas, das casas do Congresso Nacional e dos parlamentos
dos países do Mercosul.
Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa do Senado Federal
A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
do Senado (CDH), foi criada em 2005 com as seguintes competências regimentais: 1. Opinar sobre sugestões legislativas apresentadas por associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil; 2. Garantia e promoção dos
direitos humanos; 3. Direitos da mulher; 4. Proteção à família;
5. proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiências e de proteção à infância, à juventude e aos idosos; 6. Fiscalização, acompanhamento, avaliação e controle das políticas
governamentais relativas aos direitos humanos, aos direitos da
mulher, aos direitos das minorias sociais ou étnicas, aos direitos
dos estrangeiros, à proteção e integração das pessoas portadoras
de deficiência e à proteção à infância, à juventude e aos idosos.
Uma característica diferenciadora da CDH do Senado é o
instrumento da Sugestão Legislativa, com as quais a sociedade
civil pode propor emendas à Constituição, projetos de lei, requerimentos, indicações, pareceres e emendas. Uma vez admitidas como Sugestão, as propostas poderão ou não ser acatadas e
transformadas em proposições de autoria da CDH, caso a Comissão entenda ser pertinente.
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Atualmente todos os 27 Estados da Federação e o Distrito
Federal possuem Comissões Legislativas de Direitos Humanos. São
criadas nos regimentos internos dessas casas legislativas e possuem
competências semelhantes entre elas. Eis os seus endereços, telefones
e e-mails para contato.
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As Comissões de Direitos Humanos
das Assembléias Legislativas

Acre
Comissão de Direitos Humanos e Cidadania
Rua Arlindo Porto Leal, no 241 – Centro
69908-040 – Rio Branco/AC
Tel.: (68) 3223-1797-Geral / 3223-2010 – Comissão / 3223-1797 – Gab.
www.aleac.ac.gov.br
Alagoas
Comissão de Direitos Humanos
Praça D. Pedro II S/Nº – Centro
57020-908 – Maceió/AL
Tel.: (82) 3032-5488 – Geral
www.ale.al.gov.br
Amazonas
Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e do Idoso
Assembléia Legislativa
Av. Mário Ypiranga Monteiro (Antiga Recife), 3950 – Parque Dez
69050-030 – Manaus/AM
Tel.: (92) 3183-4388-Gab. / 3183-4456 – Comissão
comissao.direitoshumanos@aleam.gov.br
www.aleam.gov.br
Amapá
Comissão de Direito da Pessoa Humana, Questões de Gênero, Assuntos
Indígenas, da Mulher, do Idoso, da Criança, do Adolescente, do AfroBrasileiro e Defesa do Consumidor
Assembléia Legislativa – Av. FAB s/n – Centro – 68906-000 – Macapá/AP
Tel.: (96) 3212-8300-8303 (Geral)
Fax: 3212-8335 – Comissões
www.al.ap.gov.br
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Bahia
Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública
Assembléia Legislativa
Palácio Luís Eduardo Magalhães – 1ª Avenida, 130 – CAB
41745-001 – Salvador/BA
Tel.: (71) 3115-7260
E-mail: cdhsp@alba.ba.gov.br
www.alba.ba.gov.br
Ceará
Comissão de Direitos Humanos e Cidadania
Assembléia Legislativa
Av. Desembargador Moreira, 2807 – Bairro Dionísio Torres
60170-900 – Fortaleza/CE
Telefax: (85) 3277-2500 – Geral
E-mail: cdh@al.ce.gov.br
www.al.ce.gov.br
Distrito Federal
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro
Parlamentar
Câmara Legislativa do Distrito Federal
SAIN – Parque Rural – 70086-900 – Brasília/DF
Tel.: (61) 3966-8700-Comissão
Fax: 3966-8702
www.cl.df.gos.br
Espírito Santo
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos
Assembléia Legislativa – Av. Américo Buaiz, 205 – Enseada do Suá
29050-950 – Vitória/ES
Tel.:(27) 3382-3500-Geral
Fax: 3382-3693
www.al.es.gov.br
Goiás
Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa
Assembléia Legislativa
Alameda dos Buritis, 231 – Setor Oeste 74019-900 – Goiânia/GO
Tel.: (62) 3221-3000
www.assembleia.go.gov.br
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Minas Gerais
Comissão de Direitos Humanos
Assembléia Legislativa – Rua Rodrigues Caldas, 30
30190-921 – Belo Horizonte/MG
Tel.: (31) 2108-700 – Geral
www.almg.gov.br
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Maranhão
Comissão de Direitos Humanos
Assembléia Legislativa – Rua do Egito, 144 – Centro
65010-090 – São Luís/MA
Tel.: (98) 3214-5894
www.al.ma.gov.br

Mato Grosso do Sul
Comissão de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos
Assembléia Legislativa – Parque dos Poderes – Palácio Guaicurus, Bloco 09
79031-901 – Campo Grande/MS
Tel: (67) 3389-6303
www.al.ms.gov.br
Mato Grosso
Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Amparo à Criança, ao
Adolescente e ao Idoso
Assembléia Legislativa
Av. André Antônio Maggi Lote 6, Setor A, Bairro CPA
78055-971 – Cuiabá/MT
Tel.: (65) 3901-6901/6680
www.al.mt.gov.br
Pará
Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor
Assembléia Legislativa – Rua do Aveiro 130, Praça D. Pedro II
66020-070 – Belém/PA
Tel.: (91) 3212-0915
www.alepa.pa.gov.br
Paraíba
Comissão de Direitos Humanos e Cidadania
Assembléia Legislativa – Praça João Pessoa s/n – Centro
58013-900 – João Pessoa/PB
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Tel.: (83) 3214-4500 – Geral / 3214-4628 – Comissões
www.al.pb.gov.br
Pernambuco
Comissão de Defesa da Cidadania
Assembléia Legislativa – Rua da União 439, Boa Vista
50050-000 – Recife/PE
Tel.: (81) 3217-2211 – Geral
Fax: 3217-2418/3423-1889 – Comissão
E-mail: comissao_cidadania@alepe.pe.gov.br
www.alepe.pe.gov.br
Piauí
Comissão de Direitos Humanos
Assembléia Legislativa – Av. Marechal Castelo Branco, 201 – Cabral
64000-918 – Teresina/PI
Tel.: (86) 3221-3022 – Geral
www.alepi.pi.gov.br
Paraná
Comissão de Direitos Humanos, da Cidadania e de Defesa do
Consumidor
Assembléia Legislativa – Centro Cívico
80530-911 – Curitiba/PR
Tel.: (41) 3350-4000-Geral / 3350-4205 – Comissões
Fax: 3352-4232
www.alep.pr.gov.br
Rio de Janeiro
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania
Assembléia Legislativa – Palácio Tiradentes – Praça XV
20010-090 – Rio de Janeiro/RJ
Tel.: (21) 2588-1309
Fax: 2588-1308
www.alerj.rj.gov.br
Rio Grande do Norte
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania
Assembléia Legislativa – Pça 7 de Setembro s/n – Cidade Alta
59025-905 – Natal/RN
Tel.: (84) 3232-5802 / 5803
www.al.rn.gov.br
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Roraima
Comissão de Direitos Humanos
Assembléia Legislativa – Centro Cívico, 202 – Centro
69301-380 – Boa Vista/RR
Tel.: (95) 3621-4104 / 4021
Fax: 3623-9409
E-mail: comissoes@al.rr.gov.br
www.al.rr.gov.br
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Rondônia
Comissão de Direitos Humanos
Assembléia Legislativa – Rua Major Amarante, 390 – Arigolândia
78900-901 – Porto Velho/RO
Tel.: (69) 3216-2720 (Sala das Comissões)
www.ale.ro.gov.br

Rio Grande do Sul
Comissão de Cidadania e Direitos Humanos
Assembléia Legislativa – Praça Marechal Deodoro 101, 3o andar
90010-300 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3210-2037 / 2095
E-mail: ccdh@al.rs.gov.br
www.al.rs.gov.br
Santa Catarina
Comissão de Direitos, Garantias Fundamentais e de Amparo à
Família e à Mulher
Assembléia Legislativa – Rua Dr. Jorge Luz Fontes, 310 – Palácio
Barriga Verde
88020-900 – Florianópolis/SC
Fone: (48) 3221-2577
E-mail cdgh@alesc.sc.gov.br
www.alesc.sc.gov.br
Sergipe
Comissão de Direitos Humanos e Cidadania
Assembléia Legislativa – Av. Ivo do Prado s/n – Centro
49010-050 – Aracaju/SE
Tel.: (79) 3216-6600
www.al.se.gov.br
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São Paulo
Comissão de Direitos Humanos e Cidadania
Assembléia Legislativa – Av. Pedro Alvares Cabral, 201
04097-900 – São Paulo/SP
Tel.: (11) 3886-6353
E-mail: cdh@al.sp.gov.br
www.al.sp.gov.br
Tocantins
Comissão de Direitos Humanos e Cidadania
Assembléia Legislativa – Praça dos Girassóis
77003-905 – Palmas/TO
Tel. (63) 3218-4196 / 4195 – Comissões
www.al.to.gov.br
As Comissões nas Câmaras Municipais
Na maioria das Câmaras de Vereadores das capitais dos Estados e cidades de mais populosas há comissões de direitos humanos. Em muitos outros municípios de porte médio e mesmo
pequenos foram criadas suas Comissões de Direitos Humanos e
Cidadania. As Câmaras que ainda não possuem essa comissão,
podem contar com a colaboração da CDHM da Câmara dos
Deputados na elaboração do projeto e sugestões para sua organização prática.
O que pode fazer uma comissão legislativa
de direitos humanos?
Embora as comissões legislativas não tenham poder específico para obrigar o poder executivo ou judiciário a fazer ou deixar
de fazer algo em nome dos direitos humanos, elas têm o poder
político e muitas vezes moral para denunciar uma violação, têm
a capacidade de interpelar uma autoridade pública, exigir uma
resposta ou uma iniciativa, ainda que não seja a desejada.
A comissão legislativa têm a condição de chamar a atenção da
mídia, de outros setores políticos, de articular uma mobilização
conjunta. Para tanto, é fundamental que, de um lado, as entida-
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des da sociedade civil se organizem, se articulem e reivindiquem
junto às comissões legislativas. De outro lado, estas comissões
devem atuar em consonância com as demandas sociais, somando forças e buscando agir com respaldo da sociedade civil. É dessa articulação que deriva a força das comissões legislativas.

A Constituição de 1988 deu ao Ministério Público (MP) um
papel relevante na defesa dos direitos e interesses da sociedade.
No âmbito do Ministério Público Federal se destaca na promoção dos direitos humanos a Procuradoria Federal dos Direitos do
Cidadão (PFDC). Ligado a ela, há em cada Estado o Procurador
Regional dos Direitos do Cidadão. Eles têm a atribuição de atuar,
inclusive por meio de Ação Civil Pública junto ao poder judiciário, para assegurar direitos coletivos, difusos e até mesmo na
defesa dos interesses individuais indisponíveis, como a vida e a
liberdade, entre outros.
A PFDC é um ente público que pode ter participação decisiva
em negociações de conflitos com dimensões coletivas. Para isso
conta com instrumentos como o Termo de Ajustamento de Conduta, que pode interromper e inibir violações de direitos. Fiscalizadora de atos dos prestadores de serviços públicos na sua área
de competência, a PFDC dispõe também de outros meios que lhe
permite requisitar informações e recomendar medidas alinhadas
com os padrões legais. A PFDC tem presença ativa como interlocutora e parceira do MP de outras instituições do poder público e
da sociedade civil na promoção e defesa dos direitos humanos.
No âmbito do Ministério Público Estadual também se pode
recorrer para a defesa dos direitos humanos. Nos fóruns das comarcas sempre deve haver um Promotor Público que tenha os
direitos humanos entre suas competências temáticas.
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Contatos com o Ministério Público
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão
SAF Sul – Quadra 4 – Conjunto “C” – Lote 03 – Bloco “B” – 3º andar – salas 303
70050-900 – Brasília/DF
Tel: (61) 3105-6003 / 3105-6004
Fax: (61) 3105-6106
E-mail: pfdc001@pgr.mpf.gov.br
Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadão
Acre
Av. Epaminondas Jácome, 346 – Centro 69908-420 – Rio Branco/AC
Tel: (68) 3214-1110 – 3214-1111/1112
Fax: (68) 3214-1113
E-mail: anselmo@prac.mpf.gov.br
paulobrito@prac.mpf.gov.br
Alagoas
Av. Fernandes Lima, 3296 – Farol
57050-000 – Maceió/AL
Tel: (82) 2121-1474 ou 65 geral 2121-1400
Fax: (82) 2121-1410
E-mail: romuloalmeida@pral.mpf.gov.br
niedjakaspary@pral.mpf.gov.br
Amazonas
Av. André Araújo, 356 3º andar – Aleixo
69060-000 – Manaus/AM
Fones: (92) 3611-3180 – R:231
Fax: (92) 3611-3180 R:232
E-mail: rodrigolines@pram.mpf.gov.br
gcguadanhin@pram.mpf.gov.br
Amapá
Rua Jovino Dinoá, 468 – Bairro Jesus de Nazaré
68908-010 – Macapá/AP
Tel: (96) 3214- 3010
Fax: (96) 3214-3002
E-mail: andre@prap.mpf.gov.br
douglas@prap.mpf.gov.br
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Bahia
Av. Sete de Setembro nº 2365 – Corredor da Vitória
40080-002 – Salvador/BA
Tel: (71) 3338-1854 / 3338-1800 – Geral
Fax: (71) 3338-1855
E-mail: smadruga@prba.mpf.gov.br
israels@prba.mpf.gov.br
Ceará
Rua João Brígido, 1260 – Aldeota
60135-080 – Fortaleza/CE
Tel: (85) 3266-7325
Fax: (85) 3266-7326
E-mail: macedo@prce.mpf.gov.br
marcio@prce.mpf.gov.br
Distrito Federal
Av. L/2 Sul – Q. 603/604 – 1º andar – sala 220
70200-901 – Brasília/DF
Tel: (61) 3313-5450 / 5486
Fax: (61) 3313-5445
E-mail: wellington@prdf.mpf.gov.br
lucianaloureiro@prdf.mpf.gov.br
Espírito Santo
Av. Jerônimo Monteiro, 625 – Centro
29010-003 – Vitória/ES
Tel: (27) 3211-6524 – R:150
Fax: (27) 3211-6524 – R:155
E-mail: andrepimentel@pres.mpf.gov.br
elisandra@pres.mpf.gov.br
Goiás		
Av. Universitária, 644 – Setor Universitário
74605-010 – Goiânia/GO
Tel: (62) 3243-5418 / 3243-5400 – Geral
Fax:(62) 3243-5463
E-mail: anna@prgo.mpf.gov.br
mariane@prgo.mpf.gov.br
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Maranhão
Rua das Hortas, 223 – Centro
65020-270 – São Luis/MA
Tel: (98) 3213-7139
Fax: (98) 3213-7135
E-mail: regis@prma.mpf.gov.br
alexsoares@prma.mpf.gov.br
Mato Grosso
Rua Osório Duque Estrada, s/nº Ed.Capital, 3º/6º andares – Araes
78005-720 – Cuiabá/MT
Tel: (65) 3612-5000
Fax: (65) 3612-5037
E-mail: gustavofonseca@prmt.mpf.gov.br
pcarvalho@prmt.mpf.gov.br
Mato Grosso do Sul
Av. Afonso Pena, 4444 – Vila Cidade
79020-907 – Campo Grande/MS
Tel: (67) 3312-7250
Fax: (67) 3312-7201
E-mail: felipefritz@prms.mpf.gov.br
eksiqueira@prms.mpf.gov.br
Minas Gerais
Av. Brasil, 1877 – Funcionários
30140-002 – Belo Horizonte/MG
Tel: (31) 2123-9048 – 3284-8620 – Geral
Fax: (31) 2123-9030
E-mail: fmartins@prmg.mpf.gov.br
laene@prmg.mpf.gov.br
Pará
Rua Domingos Marreiros, 690 – Umarizal
66055-210 – Belém/PA
Tel: (91) 3299-0133 – (91) 3299-0113 – direto
Fax: (91) 3299-0107
E-mail: anakarizia@prpa.mpf.gov.br
danielazeredo@prpa.mpf.gov.br
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Paraná
Av. Marechal Deodoro, 933 – 8º andar – Centro
80060-010 – Curitiba/PR
Fax: (41) 3219-8885 – 3219-8700
E-mail: eltonventuri@prpr.mpf.gov.br
arenhart@prpr.mpf.gov.br
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Paraíba
Av. Getúlio Vargas, 277 – Centro
58013-240 – João Pessoa/PB
Tel: (83) 3044-6200 – geral / 3044-6222 – direto Fax: (83) 3044-6225
E-mail: dfarena@prpb.mpf.gov.br
guilherme@prpb.mpf.gov.br

Pernambuco
Av. Agamenon Magalhães, 1800 – Espinheiro
52021-170 – Recife/PE
Tel: (81) 2125-7335
Fax: (81) 2125-7335
E-mail: mabel@prpe.mpf.gov.br
campello@prpe.mpf.gov.br
Piauí
Pç. Marechal Deodoro s/nº – Ed. Min. da Fazenda, 3º andar – S/302
64000-160 – Teresina/PI
Tel: (86) 2107-5954 – 2107-5915
Fax: (86) 2107-9285
E-mail: carloswagner@prpi.mpf.gov.br
lcarvalho@prpi.mpf.gov.br
Rio de Janeiro
Av. Nilo Peçanha 23 – 7º andar – Sala 713
20020-900 – Rio de Janeiro/RJ
Tel: (21) 2107-9517
E-mail: mmiller@prrj.mpf.gov.br
schettino@prrj.mpf.gov.br
Rio Grande do Norte
Av. Deodoro, 743 – Tirol
59020-600 – Natal/RN
Tel: (84) 3232-3914
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Fax: (84) 3232-3972
E-mail: cmaciel@prrn.mpf.gov.br
cibele@prrn.mpf.gov.br
Rio Grande do Sul
Rua Tamandaré, 140 – 5º e 8º andares – Bairro Pátria Nova
93410-150 – Novo Hamburgo/RS
Tel: (51) 3584-4300
E-mail: schwonke@prrs.mpf.gov.br
enrico@prrs.mpf.gov.br
Rondônia		
Rua Joaquim Araújo Lima, 380 – São João Bosco
78902-230 – Porto Velho/RO
Tel: (69) 3216-0500 – Geral / 3216-0529 – PRDC
Fax: (69) 3216-0539
E-mail: roberto@prro.mpf.gov.br
osvaldojr@prro.mpf.gov.br
Roraima
Av. Ene Garcez, 1696 – Térreo – Ala B do Norte Shopping – Hotel São
Francisco
69305-135 – Boa Vista/RR
Tel: (95) 3623-9642 – 3623-9338 – 3623-9410 /9368 /9410
Fax: (95) 3623-9398
E-mail: ageu@prrr.mpf.gov.br
ludmila@prrr.mpf.gov.br
Santa Catarina
End.: Av. Marcos Konder, nr. 1207 – sala 11 Edf. Embraed – Centro
88301-303 – Itajaí/SC
Tel: (47) 3348-9808 / (48) 2107-2400
Fax: (47) 3433-5911 / 3433-7855
E-mail: marcelo@prsc.mpf.gov.br
roger@prsc.mpf.gov.br
São Paulo
Rua Peixoto Gomide, no 762/768
01409-904 – São Paulo/SP
Tel: (11) 3269-5095
Fax: (11) 3269-5395
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Sergipe
Av. Beira Mar, 1064
49020-010 – Aracaju/SE
Tel: (79) 3234-3709
Fax: (79) 3234-3774
E-mail: gicelma@prse.mpf.gov.br
silvio@prse.mpf.gov.br
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E-mail: afernandes@prsp.mpf.gov.br
prdc@prsp.mpf.gov.br
isoares@prsp.mpf.gov.br

Tocantins
AANO 20 – Conj. 02 – Lote 05
77010-040 – Palmas/TO
Tel: (63) 3219-7200
Fax: (63) 3219-7288
E-mail: amanzano@prto.mpf.gov.br
joaogabriel@prto.mpf.gov.br
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O Judiciário e os Direitos Humanos
No Estado Democrático de Direito, o Poder Judiciário é, por
definição, o principal guardião das prerrogativas dos cidadãos e
das coletividades. É o Judiciário que recepciona as demandas das
pessoas e grupos para dar uma solução aos conflitos e garantir
o cumprimento das leis. Sem um sistema jurídico funcionando, os indivíduos buscariam a solução privada de seus conflitos.
Quanto mais confiável é o seu Judiciário, mais uma sociedade se
distancia da barbárie.
Entretanto, as leis e sua aplicação não acompanham a dinâmica da vida social, o que leva a Justiça a manter posições conservadoras sobre os mais diversos temas. Em matéria de direitos humanos, uma queixa recorrente é a dificuldade do sistema
jurídico incorporar em suas decisões os compromissos assumidos pelo Brasil por meio de atos internacionais, limitando-se a
interpretações restritivas desses direitos. Outra questão fundamental é a desigualdade no acesso à justiça, ilustrada pelos casos recorrentes de pessoas pobres que amargam longos períodos
de detenção, tortura e outros abusos no momento da prisão e
no cárcere, pelo cometimento de um pequeno delito, enquanto
criminosos poderosos se valem de numerosos recursos judiciais
que na prática lhes garante a impunidade.
Mas independentemente das críticas que se possa ter sobre
o funcionamento do Judiciário, o fato é que não podemos deixar de acioná-lo quando necessário. Afinal uma condição para
o exercício de todos os direitos humanos é o pleno acesso à Justiça. E quanto mais o cidadão exigir, maior será a percepção do
Judiciário sobre suas responsabilidades e desafios de aprimoramento institucional.
Defensoria Pública
Nos casos em que o cidadão não dispõe de recursos para pagar advogados, a Defensoria Pública é o órgão encarregado de
assumir sua defesa. As estruturas das defensorias ainda são in-
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suficientes, faltam profissionais e, em alguns Estados, só recentemente o órgão foi criado. Uma das reivindicações que devem
unir entidades de direitos humanos em todos os Estado e em
nível nacional é a ampliação das defensorias públicas, sua valorização e qualificação permanentes. São órgãos fundamentais para
a garantia do acesso à Justiça.

Os conselhos de direitos humanos são órgãos colegiados, com
participação de representantes da sociedade e do poder público e
podem ser organizados em todas as esferas (municipal, regional,
estadual, federal). Quem propõe sua criação é o prefeito, o governador ou o presidente. Mas o governante em geral só cria se
a população demonstrar interesse, pressionar, articular, cobrar,
correr atrás.
Os conselhos criam oportunidades de participação em questões importantes, contribuindo para que o cidadão e a comunidade participem das decisões sobre a vida política, social e
econômica, cultural e civil de seu país. É instrumento para a
população cobrar e fiscalizar o que o poder público deveria fazer
para o bem comum. Pensa e busca soluções de forma coletiva
para problemas graves da população.
O Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana
O Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana
(CDDPH) órgão colegiado instituído pela Lei nº 4319, de 16 de
março de 1964, integrou a estrutura do Ministério da Justiça até
2003, quando passou para a esfera da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH). De acordo
com seu regimento, o CDDPH tem por finalidade “a promoção
e defesa dos direitos fundamentais da pessoa humana em todo
país, zelando pela aplicação das normas que os asseguram, apurando as ocorrências de graves violações a esses direitos e as subseqüentes providências para a sua coibição e reparação”.
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O CDDPH possui competências amplas, como receber denúncias de violações, apurar sua procedência e tomar providências
para fazer cessar os abusos, promover inquéritos para investigar suas causas, sugerindo medidas corretivas; promover a conscientização e divulgação do conteúdo e significação dos direitos
humanos; realizar inquéritos apuratórios de violações a direitos
humanos que tenham repercussão nacional e internacional; encaminhar os resultados às autoridades competentes, recomendando providências; promover entendimentos com os governos
estaduais, inclusive nos casos em que as autoridades administrativas ou policiais se revelem incapazes de assegurar a proteção
dos direitos da pessoa humana, para o fim de cooperar com os
mesmos.
Embora dotado de todas essas atribuições, sua ação prática
tem sido limitada pela resistência das unidades da Federação em
implementar as orientações emanadas do CDDPH, restando à
União a responsabilidade de responder perante a comunidade
internacional sobre as violações perpetradas por agentes públicos estaduais. Também limita a eficácia do CDDPH a carência de
meios que permitam fiscalização ampla das condições de vigência de direitos nos serviços de segurança pública e prisionais dos
Estados.
Para fortalecer o Conselho, harmonizando seus instrumentos
de atuação e sua composição com os paradigmas atuais dos direitos humanos, o governo federal encaminhou, ainda em 1993,
projeto de lei mudando a denominação do CDDPH para Conselho Nacional dos Direitos Humanos. O projeto já tramitou na
Câmara dos Deputados e Senado Federal, tendo recebido várias
emendas. Em setembro de 2008 a matéria estava pendente de
votação pelo plenário da Câmara.
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Esta relação foi atualizada em setembro de 2008. Nos Estados
onde ainda não está formado o Conselho Estadual, o principal
órgão do governo estadual para a área está relacionado.
Acre
Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos
Rua Cel. José Galdino, no 596 – Ed. São Jorge – Bosque / 2o Andar
Altos da Romanel
Tel: 068. 3223-2702 / 3223-3674

ação parlamentar

Conselhos Estaduais de Direitos Humanos

Alagoas
Conselho Estadual de Direitos Humanos
Rua Senador Mendonça, 153, Ed. Muniz Falcão, 2º andar, Centro
57020-030 – Maceió – AL
Tel.: (082) 3221-7960
Email: ceddh.al@bol.com.br
Amapá
Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública
Av. Machado de Assis, 1065 – Centro
68906-460 – Macapá – AP
Tel.: (096) 32128170 / 32128177/32128181 Fax:(096)32128172/32128180
E-mail: gabsisp@sejusp.ap.gov.br
Amazonas
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do
Amazonas
Av. Epaminondas nº 600, Térreo – Centro 69101-090 – Manaus AM
Tel.: (092) 3215-2724/2714
Bahia
Conselho Estadual de Proteção aos Direitos Humanos
4ª Avenida, nº 400, Térreo CAB
41750-300 – Salvador – BA
Tel: (071) 3370-4330 Fax: (071)3371-0164
E-mail: sjdh.conen@bahia.ba.gov.br

253
Os Direitos Humanos nos 60 anos da Declaração

ação parlamentar

Ceará
Conselho Estadual de Direitos Humanos
Av. Barão Studart nº 505, 1º andar – Meireles
60120-000 – Fortaleza CE
(085) 3101-1252 3433-1012
Email: conselhos@soma.ce.gov.br
Distrito Federal
Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
SEPN 515 Bloco “A” Lote 01 Ed. Banco do Brasil 4º Andar S/ 409 W3
Norte Brasília – DF
Tel. (061) 3905-1344
Email: cdpdh@sejus.df.gov.br
Espírito Santo
Conselho Estadual de Direitos Humanos
Av. Governador Blay 236, Ed. Fábio Rusk, Balcão da Cidadania,
Térreo
29010-150 – Vitória – ES
Tel.: (027) 3132-1820
Email: cedh-es@bol.com.br / cedh@sejus.es.gov.br
Goiás
Conselho Estadual de Direitos Humanos
Av. Anhanguera nº 7364, Setor Aeroviário
74435-300 – Goiânia – GO
Tel.: (062) 3201-1059 / 1003
Maranhão
Conselho Estadual de Direitos Humanos
Av. Senador Vitorino Freire, Quadra 36, no 1 Ed. Jonas Martins
Soares, 6o andar Areinha
65032-550 – São Luís – MA
Tel.: (098) 3212-4105 / 4108
Email: ceddhma@hotmail.com
Mato Grosso
Conselho Estadual de Direitos Humanos
Av. Historiador Rubens de Mendonça, s/n Centro de Cidadania, Sala
24 78005-970 – Cuiabá – MT
Tel.: (065) 623-6601
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Minas Gerais
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos
Rua Guajajaras, 40, 23º Ed. Mirafiori Centro
30180-100 – Belo Horizonte – MG
Tel.: (031) 3224-6967
www.sedese.mg.gov.br/conedh/principal.htm
Email:conedh@mp.mg.gov.br
conedhmg@yahoo.com.br
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Mato Grosso do Sul
Conselho Estadual de Direitos Humanos
Rua Candido Mariano, nº 713
79100-000 – Campo Grande – MS
Tel.: (67) 3382-3217
E-mail: cedhu.ms@gmail.com

Pará
Conselho Estadual de Justiça e Direitos Humanos
Procuradoria Geral de Justiça – Rua João Diogo, 100
Ed. Sede, Bairro Cidade Velha, 3° andar
66015-160 – Belém – Pará
Tel.: (91) 216.0500 Telefax: (91) 210.3560/210.3550
E-mail: pgjust@mt.pa.gov.br
Paraíba
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem e do Cidadão
Av. Miguel Couto, 251 Sala 908 – Centro
58010-770 – João Pessoa – PB
Tel.: (083) 3222-3728
E-mail: noaldo@terra.com.br
www.ceddcd@pb.gov.br
Paraná
Conselho Permanente dos Direitos Humanos do Estado do Paraná
Rua Inácio Lustosa 700, Térreo
80510-000 – Curitiba – PR
Tel.: (041) 221-7249 / 7250 / 7251
Email: codic@seju.pr.gov.br
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Pernambuco
Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos
Av. Cruz Cabugá, 665 – Santo Amaro
50040-000 – Recife – PE
Tel.: (081) 3183-3000
Email: ceddh_pe@yahoo.com.br
Piauí
Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos
Av. Pedro Freitas, s/n – Centro Administrativo, Bloco G 2º andar
64018-000 – Teresina – PI
Tel.: (086) 3216-4344 / 4345 Fax: 3216-1746
Email: conselhodh.pi@bol.com.br
Rio de Janeiro
Conselho de Defesa dos Direitos Humanos
Av. Presidente Vargas, 817, 16º andar – Centro
20071-004 – Rio de Janeiro – RJ Tel: 3399-1197
Fax: 3399-1179
E-mail: sec.sedh@direitoshumanos.rj.gov.br
fedh@direitoshumanos.rj.gov.br
Rio Grande do Norte
Conselho Estadual de Direitos Humanos
Rua Vigário Bartolomeu, 635, Sala 607, Cidade Alta
59025-904 – Natal – RN Tel.: (84) 3221-5932
E-mail: cdhmp@dhnet.org.br
Rio Grande do Sul
Secretaria da Justiça e do Desenvolvimento Social
Av. Borges de Medeiros, 1501 – 8º andar
90119-900 – Porto Alegre – RS
Tel.: (51) 3288-6400 Fax: (51) 3288-6540
Rondônia
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania
Av. dos Imigrantes, 3587 – Costa e Silva
78903-725 – Porto Velho – RO
Tel.: (069) 3216.8922/8918/8919 Fax: 3216.8923
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Santa Catarina
Secretaria Executiva da Justiça e Cidadania
Av. Ivo Silveira, 2329 – Capoeiras
88085-002 – Florianópolis – SC
Tel.: (048) 4009-9801 Fax: 4009-9802
E-mail: sjc@sjc.sc.gov.br
www.sjc.sc.gov.br
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Roraima
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania Rua Almir de Sousa Mota,
164 – 31 de Março
69300-000 – Boa Vista – RR
Tel.: (95) 3624-1928 / 3624-1845

São Paulo
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana
Pátio do Colégio, 148 – 2º andar, sala 24
01016-040 – São Paulo – SP
Tel.: (11) 3291-2645 3105-1693
E-mail: condepe@justica.sp.org.br
Sergipe
Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania
Av. Beira Mar, 10 49020-010 – Aracaju – SE
Tel.: (079) 3179-7500
www.sejuc.se.gov.br
Tocantins
Diretoria de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Quadra 104 Sul, Rua SE-09, Lote 36
77020-024 – Palmas – TO
Tel.: (63) 3218 6717 Fax: (63) 3218 6701
Conselhos Municipais de Direitos Humanos
Não há dúvida sobre a utilidade de um espaço democrático
onde se reunam autoridades públicas e grupos de cidadãos para
elaborar ações que garantam os direitos humanos no âmbito do
Município. O Conselho Municipal pode receber, encaminhar e
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acompanhar denúncias de desrespeito aos direitos humanos; poderá tomar iniciativas para eqüacionar os problemas específicos
que surjam no município; constituir-se em espaço de negociação
e resolução de conflitos, de ações preventivas contra a violência
e de promoção de ações educativas e culturais que valorizem os
direitos humanos.
Um Conselho Municipal de Direitos Humanos atuante pode
influir no modo de governar do prefeito, estimular decisões de
qualidade na Câmara de Vereadores, contribuindo para a criação
de políticas públicas que melhorem os padrões de direitos humanos e cidadania nos municípios. Ajuda a criar e consolidar na
comunidade uma cultura de direitos humanos.
Como criar um Conselho?
Quem aprova e transforma em Lei o Conselho é a Câmara
Municipal. Cabe à população articular-se e pressionar os vereadores e outras lideranças para garantir a aprovação do Conselho.
O Conselho deve incorporar os órgãos da sociedade e do poder
público com mais responsabilidade e atuação na área. Ou seja,
não é um clube de amigos.
Eis alguns conselhos já existentes em nível federal e que seria
desejável que houvesse seus correspondentes em todos os municípios:
• Direitos Humanos
• Idoso
• Criança e Adolescente
• Assistência Social
• Merenda Escolar
• Mulheres
• Segurança Alimentar
• Educação
• Saúde
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Um Centro de Direitos Humanos é uma associação sem fins
lucrativos, que busca conscientizar a população sobre o que são
os direitos humanos e lutar para concretizá-los. É composto por
pessoas que têm em comum o compromisso com a realização
dos direitos que seu estatuto tiver definido como sendo os seus
objetivos. As decisões do centro são tomadas por uma coordenação e pela assembléia de sócios. É uma organização não-governamental, mas pode colaborar na execução de projetos do
poder público da área em que o centro atua, se for firmado um
contrato nesse sentido com todas as exigências legais.
Já o Conselho de Direitos Humanos é um órgão público autônomo, sem fins lucrativos, que busca fiscalizar, defender e
promover os direitos humanos. Suas decisões são tomadas pela
maioria dos grupos e órgãos que o compõe. Em geral a sociedade
civil tem metade das vagas e os órgãos do poder público, como a
prefeitura, a outra metade. O Conselho não tem atribuições executivas, mas pode propor ações e políticas públicas à Prefeitura,
Câmara Municipal, outras autoridades e entidades de classe.
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O que distingue um Centro de Direitos Humanos
de um Conselho

Associação de moradores e direitos humanos
Uma associação de moradores também pode desempenhar
papel importante na defesa e promoção dos direitos humanos
junto a uma comunidade, como um bairro. A Associação de Moradores também é uma entidade formada por várias pessoas, sem
fins lucrativos, que busca resolver todos os problemas de um
bairro. A responsabilidade nas decisões é da diretoria e a assembléia de moradores sócios. É composta por todas as pessoas que
moram num mesmo bairro e trabalha com todas as necessidades
dos moradores. Por estar tão próxima das pessoas, pode ter um
papel importante na defesa dos direitos humanos.
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Direitos e Deveres do Cidadão
frente à Autoridade Policial

Transcrevemos, a seguir, texto de folheto publicado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos e Ministério da Justiça. É
uma peça útil na orientação de jovens, pois versa sobre direitos
e deveres numa linguagem direta.
“Uma das mais recorrentes modalidades de violação
de direitos humanos é a violência e outros abusos cometidos por maus policiais. Por outro lado, viver em
segurança é um dos pilares da democracia, sendo os
bons policiais agentes fundamentais para garantir
esse direito humano. Por isso, é importante que todo
o cidadão saiba comportar-se adequadamente tanto
na exigência de direitos quanto no respeito ao agente
do Estado.
O que fazer quando for abordado pela Polícia:
A polícia pode abordar as pessoas e revistá-las sempre que presenciar alguma atitude suspeita.
Se você for parado pela política, alguns comportamentos podem ajudar a impedir que a situação se
transforme em conflito:
Fique calmo e não corra;
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Deixe suas mãos visíveis e não faça nenhum movimento brusco;
Não discuta com o policial nem toque nele. Não faça
ameaças nem use palavras ofensivas.
Não é crime andar sem documentos, mas recusar-se
a se identificar é contravenção penal. Se estiver sem
documento, forneça ao policial dados que auxiliem a
sua identificação.
Se for abordado, você tem direito:
De saber a identificação do policial;
De ser revistado apenas por policiais do mesmo sexo
que você;
De acompanhar a revista de seu carro e pedir que
uma pessoa que não seja policial a testemunhe;
De ser preso apenas por ordem do juiz ou em flagrante;
Em caso de prisão, de não falar nada além de sua
identificação, e de avisar sua família e seu advogado;
De não ser algemado se não estiver sendo violento ou
tentando fugir da abordagem.
Se algum policial desrespeitar os seus direitos, tentese lembrar e anotar o nome, a identificação e a aparência dele, o número da viatura em que ele estava e
o nome das testemunhas que presenciaram os fatos.
Se você for vítima de violência, tortura, extorsão,
maltrato, discriminação ou humilhação praticados
por policiais, procure a Ouvidoria de Polícia de seu
Estado e uma organização de direitos humanos.”
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