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RESUMO 

 

Trabalho monográfico cujo tema é a participação da Câmara dos Deputados na formulação de 

políticas públicas para o enfrentamento da violência praticada por crianças e adolescentes. O 

estudo tem caráter exploratório e descritivo, com o objetivo de caracterizar o padrão 

predominante de intervenção da Câmara dos Deputados na temática da criminalidade juvenil. 

A análise baseou-se na aplicação do modelo cognitivo-social para o exame dos projetos de lei 

ordinária vinculados ao tema da infância e da adolescência apresentados no âmbito da Câmara 

dos Deputados entre 2003 e 2010. O referencial teórico adotado preconiza a classificação das 

proposições segundo categorias que descrevem as estratégias para o combate a violência. O 

estudo pretende favorecer a participação dos atores sociais interessados na formulação de 

políticas públicas concernentes ao enfretamento da criminalidade juvenil. A pesquisa 

evidenciou nos projetos de lei de iniciativa da Câmara dos Deputados referentes a crianças e 

adolescentes um predomínio de propostas que abarcam medidas preventivas e destinadas a 

promover mudanças socioambientais e econômicas, as quais podem contribuir para a 

diminuição da violência. 
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INTRODUÇÃO 

 

A opinião pública brasileira tem experimentado mudanças em sua percepção do 

problema social da violência, com o aumento das inquietações coletivas relacionadas à 

inserção de crianças e adolescentes na delinquência e na criminalidade. 

O agravamento dos desníveis de renda, o surgimento de espaços urbanos complexos, a 

influência do crime organizado, a difusão do acesso a armas e drogas parecem ser 

condicionantes estruturais da insegurança crescente.  

Em face desse quadro preocupante, o poder público, e em particular o Poder 

Legislativo, é chamado a produzir políticas voltadas ao enfrentamento da violência. A eficácia 

de tais medidas, todavia, depende da coordenação de esforços dos diversos atores sociais, 

dentre os quais o Poder Legislativo ocupa posição proeminente. Nesse sentido, entendemos 

que a atuação do parlamento deve abranger os diferentes ciclos das políticas públicas: agenda, 

formulação, implementação e avaliação. 

Estudo elaborado por Pires (2004) analisou as publicações da Câmara dos Deputados 

editadas no quinquênio 2000-2004 que apresentaram propostas de ações políticas para o 

enfrentamento da violência. As obras focalizadas nesse trabalho foram consideradas sob a 

ótica da teoria da aprendizagem social proposta por Albert Bandura, conforme descrição 

elaborada por McAlister (1998) na obra La violencia juvenil em las Américas: estudios 

innvodores de investigación, diagnostico y prevención.  

Esse modelo propõe o agrupamento dos fatores ambientais e pessoais como elementos 

para compreensão dos comportamentos, sejam eles positivos ou anti-sociais. O postulado é de 

que as consequências dos comportamentos influenciam a repetição dos mesmos, sem que haja 

uma hierarquia entre os fatores intrínsecos aos sujeitos e os fatores externos. 

Dessa maneira, seria possível caracterizar as propostas para redução das condutas 

violentas de acordo com categorias que explicitam o sentido da intervenção: se voltada para o 

meio ambiente (e de que forma), ou se voltada para os sujeitos. 

Partindo da premissa de que o Poder Legislativo deve exercer um papel relevante na 

elaboração de soluções não apenas para a promoção da infância e da juventude, mas também 

para o conjunto dos demais problemas sociais, a presente monografia pretende averiguar a 

atuação da Câmara dos Deputados no tema do enfrentamento da violência praticada por 

crianças e adolescentes, mediante a aplicação do modelo empregado por Pires (2004). 
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Estabeleceu-se como objeto de análise os projetos de lei apresentados no âmbito da 

Câmara dos Deputados no período de 2003 a 2010, com o intuito de caracterizá-los à luz da 

teoria supramencionada. Nossa suposição é de que diversas proposições orientadas ao 

atendimento de crianças e adolescentes, embora não se declarem voltados à prevenção da 

violência, trazem repercussões para o comportamento dos adolescentes, seja pela melhoria das 

condições socioeconômicas ou pela mitigação de contingências que favorecem a 

criminalidade e predispõem comportamentos anti-sociais. 

Seguindo a linha enunciada no trabalho de Pires (2004), a escolha da metodologia a ser 

empregada neste estudo se justifica pela necessidade de explicitar as abordagens teóricas 

subjacentes às propostas legislativas, posto que nem sempre tais elementos aparecem 

claramente evidenciados.  

Não se pretende neste trabalho esgotar o debate sobre as diversas expressões da 

violência. Tampouco abarcaremos a problemática da criminalidade juvenil em sua completa 

extensão. O intento primordial consiste em revelar a atuação do Poder Legislativo, em 

especial, a da Câmara dos Deputados, no enfrentamento do problema concernente aos 

adolescentes em conflito com a lei.  

Julga-se relevante prover subsídios de análise que propiciem melhores condições de 

intervenção aos atores sociais interessados na produção legislativa sobre a violência em geral 

e sobre criminalidade infanto-juvenil, em particular.  

A pesquisa pretende contribuir para o conhecimento da atuação da Câmara dos 

Deputados no tema da criminalidade juvenil, de forma a propiciar o surgimento de novos 

enfoques no debate. Além disso, almeja suscitar a reflexão da própria instituição acerca dos 

caminhos percorridos, bem como favorecer a intervenção de novos atores no processo 

legiferante. 

Em síntese, é intenção deste estudo concorrer para uma maior participação social na 

formulação de políticas públicas e para maior eficácia e eficiência do parlamento. 

A presente monografia está organizada em 7 seções:  

Após a introdução, é apresentada nas seções de 1 a 3 uma revisão bibliográfica 

destinada a fundamentar o estudo proposto: na seção 1 são discutidas as conceituações para o 

termo violência, bem como as ligações da adolescência com o tema da criminalidade; também 

são descritas algumas estratégias para enfrentamento da violência entre os jovens e é 
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apresentado um breve  panorama do problemática da criminalidade juvenil no Brasil 

contemporâneo.  

A seção 2 trata das possibilidades e limites para a atuação do Poder Legislativo na 

formulação de políticas de segurança pública. São apresentados conceitos e tipologias de 

políticas públicas e alguns paradigmas que orientam as políticas brasileiras de segurança 

pública. Em seguida, são discutidos aspectos do nosso sistema político que influenciam a 

atuação do Legislativo federal e é apresentado, sucintamente, o processo legislativo das leis 

ordinárias na Câmara dos Deputados.  

A seção 3 traz uma recuperação dos padrões históricos de responsabilização penal de 

adolescentes no Brasil e uma descrição da proposta de implantação do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE). 

Na seção 4 são descritos os procedimentos metodológicos empregados na pesquisa 

Os resultados e a respectiva discussão das informações obtidas na pesquisa compõem a 

seção 5.  

Ao término, na seção 6, são apresentadas as conclusões do trabalho, que retomam os 

principais pontos abordados ao longo do texto. 
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1 VIOLÊNCIA URBANA, ADOLESCENTES E CRIMINALIDADE 

1.1 A conceituação de violência 

O conceito de violência encerra grande complexidade, pois não se trata de fenômeno 

uniforme, mas ao contrário, apresenta-se sob múltiplas manifestações, e sua análise admite 

uma gama muito variada de enfoques. Enquanto o senso comum associa o termo violência a 

práticas individuais de agressividade, outras abordagens procuram discernir sua variedade de 

sentidos: violência institucional, estrutural, moral, simbólica e cultural, por exemplo. 

Violência, portanto, é um termo polissêmico e plural, fenômeno sociohistórico que 

acompanha toda a experiência da humanidade, conforme fica evidenciado pela constância das 

disputas de poder, dos ódios e da vontade de aniquilamento de uns pelos outros na 

convivência social. 

A violência designa realidades muito variadas conforme a época, local e 

circunstâncias. Encontramos exemplo disso nas abordagens que no século XIX associavam 

positivamente violência com revolução e transformação social, em teorias que refletiam sobre 

o tema no contexto das relações de poder e de dominação entre classes. Por isso, segundo 

Adorno (2005, p. 50), “[...] o apelo de Marx à violência, na frase „a violência é parteira da 

história‟, não teria soado estranho naquela época”. 

Mas o transcurso histórico nos exige novas leituras, pois uma noção fixa da palavra é 

simplificadora, reduz nossas possibilidades de entendimento e nos expõe ao risco de mal 

compreender a evolução e a especificidade histórica do problema. 

Conforme já explicitado, não constitui ambição deste trabalho esgotar o tema da 

violência ou formular julgamento cabal sobre o mérito das proposições em trâmite na Câmara 

dos Deputados pertinentes ao assunto. Todavia, a despeito da impossibilidade de 

estabelecermos um conceito capaz de abarcar todas as expressões empíricas da palavra 

violência, julga-se necessário enunciar sucintamente algumas acepções mediante as quais 

descreveremos as propostas legislativas selecionadas. 

DaMatta (1982) sugere que encaremos a violência como uma “constelação de 

fenômenos” que se manifestam de formas específicas nos diferentes sistemas sociais. Trata-

se, assim, de assumir que, se o crime e a violência são fatos universais, devemos atentar 

também para as suas singularidades, como forma de melhor entendermos o universo em que 

vivemos: “[...] uma sociedade se revela tanto pelo que preza como sagrado e como 
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fundamental para o seu bem estar quanto pelo que teme e despreza como pecado, crime e 

violência”. Nessa linha, Domenach (apud MINAYO, 2005, p. 15) reforça que a violência não 

pode ser analisada fora da sociedade que a produz em sua especificidade interna e em sua 

particularidade histórica. 

Grande parte das dificuldades para conceituar violência decorre do fato de tratar-se de  

fenômeno da ordem do vivido e cujas manifestações provocam ou são 

provocadas por uma forte carga emocional de quem a comete, de quem a 

sofre e de quem a presencia. Por isso, para entender sua dinâmica na 

realidade brasileira é importante compreender a visão que a sociedade 

projeta sobre o tema, recorrendo-se à filosofia popular e ao ponto de vista 

erudito (MINAYO, 2005, p. 14).  

Chesnais (apud MINAYO, 2005, p. 14) distingue no imaginário social atual três 

definições para violência: a violência física (que atinge a integridade corporal dos indivíduos), 

a violência econômica (que afeta a apropriação dos bens por seus donos) e a violência moral e 

simbólica (que trata da ofensa à dignidade humana e às culturas). 

Segundo Adorno, as modalidades de violência constituem o  

emprego não consensual ou legitimado, do uso da força para impor a 

vontade de uns contra outros, mediante recurso de meios determinados, 

inclusive força física. Seus resultados compreendem danos à integridade 

física, psíquica, à identidade, à privacidade de quem quer que tenha sido 

vítima dessas modalidades de ação. Enquanto tal, dependem de contextos 

sociais, dos meios empregados, da natureza das relações sociais em conflito 

ou dos objetos em litígio. (ADORNO, 2010, p. 12)  

A literatura brasileira sobre violência privilegiou nos anos 80 diagnósticos e 

considerações de natureza sociológica. Mais recentemente, todavia, as investigações sobre o 

problema passaram a receber o aporte de sanitaristas e de acadêmicos da área de saúde 

pública, responsáveis por novas abordagens (ASSIS et al., 2005). 

A ideia subjacente a essa mudança é de que a violência, embora não seja objeto 

específico da área de saúde, deve ser um fenômeno considerado para a formulação de 

estratégias de prevenção dos agravos físicos e emocionais gerados pelos conflitos sociais. 

O Ministério da Saúde do Brasil oficializou no documento intitulado Política Nacional 

de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências, sua proposta para o conceito de 

violência, acatando a formulação de Minayo e Souza (1997, p. 514) que definem violência 

como as “ações humanas de indivíduos, grupos, classes, nações que ocasionam a morte de 
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outros seres humanos ou que afetam sua integridade física, moral, mental ou espiritual” 

(BRASIL, 2000). 

Nessa mesma linha, a Organização Mundial da Saúde (OMS) conceitua violência 

como  

[...] o uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra 

si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que 

resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano 

psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. (KRUG et al., 

2002. p. 5) 

Esses conceitos – muito aproximados entre si – abarcam dimensões importantes na 

análise da violência. O reconhecimento da intencionalidade das condutas agressivas confere 

ao fenômeno um caráter histórico e, como tal, nos permite acreditar na possibilidade de sua 

compreensão e superação. 

A par das controvérsias em torno do conceito de violência, serão adotadas no âmbito 

deste estudo, como parâmetros da análise, as definições da OMS e do Ministério da Saúde 

para violência, tendo ciência de que todos os enunciados são, em alguma medida, parciais e 

limitados. Aceitar-se-á, todavia, a sugestão de Minayo (2005) segundo a qual devemos 

acrescentar a esses conceitos as noções de negligência e omissão como formas de violência, 

visando, assim, desnaturalizar os processos estruturais e as atitudes do poder público que se 

expressam na ausência de políticas adequadas para o enfrentamento das violências. 

1.2 Modelos explicativos da violência e do crime 

As políticas públicas de segurança, como os programas e projetos de prevenção à 

violência, baseiam-se – implícita ou explicitamente – em princípios referentes a alguma das 

diferentes abordagens teóricas do crime.  

Para Minayo (2005), o senso comum tende a circunscrever o tema da violência ao 

campo da agressividade interpessoal, isto é, na consciência contemporânea a palavra teria 

adquirido um sentido sobretudo criminal ou deliquencial, vinculada às noções de corrupção e 

pecado. A autora conclui que, nessa acepção, “crime é o nome da violência reduzida à 

delinquência” (MINAYO, 2005, p. 15). 

As visões eruditas, por outro lado, se concentram na intrincada relação entre 

individualidade, subjetividade e circunstâncias sociais, privilegiando ora os componentes 

sociais, ora os individuais, como explicação da violência. 



15 

Esses estudos apresentam grande variedade de quadros conceituais: se estendem desde o 

campo daqueles que privilegiam as influências do contexto social na gênese das 

manifestações de violência – teorias psicossociais –, até posições circunscritas aos fatores 

biológicos que podem determinar comportamentos agressivos – teorias biológicas e inatistas. 

Assim, enquanto algumas teorias focalizam o ambiente, outras convergem para o sujeito, além 

daquelas concentradas na interação desses fatores. 

Segundo Ribeiro e Sani (2009) os seguidores das correntes que adotam a perspectiva 

biológica consideram que a violência provém de qualidades que são inatas aos indivíduos, das 

quais decorreriam as tendências a comportamentos sociais menos normativos. Os estudos que 

seguem essa linha se dividem em explicações da violência pela análise das características 

cerebrais dos indivíduos (teses biológicas); estudos que buscam afirmar o caráter inato da 

agressividade (teorias psicobiológicas) e explicações focadas nos tipos de personalidade 

(teorias psicológicas de personalidade). 

Alguns adeptos desse campo rejeitam o determinismo biológico, mas argumentam que 

certas características aumentam a probabilidade de os indivíduos se engajarem em 

comportamento anti-sociais e violentos. Embora forneçam dados relevantes sobre a incidência 

de fatores inatos na agressividade, as teorias estritamente biológicas são criticadas por atribuir 

pouco peso a outros elementos relevantes como a aprendizagem, a interação entre os 

indivíduos, assim como entre estes e o ambiente.  

Em se tratando de comportamento humano, não devemos perder de vista que sempre 

há o espaço da decisão dos sujeitos e se, por um lado, as possibilidades de escolha são muito 

limitadas para os indivíduos pobres, ao mesmo tempo, vemos que as condutas violentas não 

estão circunscritas às classes sociais subalternas. Burke e Chesnais (apud MINAYO, 2005, 

p. 18) lembram que é muito difícil fazer frente aos efeitos de contra-valores muito presentes 

na ideologia dominante, como o hedonismo, o individualismo, o egocentrismo e o 

imediatismo. 

Melo (2010, p. 26-47) sumariza algumas teorias explicativas cujos princípios norteiam 

os desenhos metodológicos de programas e projetos de prevenção a delinquência de jovens no 

Brasil: teorias da escolha racional, dos laços sociais e da desorganização social. 

A teoria da escolha racional (ou teoria econômica do crime) afirma que os delitos 

ocorrem como uma opção diante da ponderação entre custos e benefícios.  
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As teorias dos laços sociais propõem que a violência e o crime ocorrerão a não ser que 

sejam prevenidos por fortes controles sociais e pessoais. Consideram que é mais importante 

compreender porque alguns não cometem crimes do que explicar os desvios.  

A teoria da desorganização social enfatiza a importância das rupturas na coesão social 

como origem das altas taxas de violência. O argumento central nesse caso é de que as 

comunidades que apresentam concentração de problemas sociais como pobreza, 

heterogeneidade cultural e desemprego, apresentarão capacidade reduzida de prevenir e 

controlar os crimes. Um dos desenvolvimentos mais conhecidos dessa linha defende que 

incivilidades menores como grafitagem, vandalismo, mendicância, comportamento barulhento 

e grosseiro no espaço público, prostituição e uso público de drogas, se não forem controladas 

podem originar ambientes sociais violentos, pela redução do controle social informal. 

Dubar (2007) propõe uma classificação dessas abordagens sociológicas que tentam 

compreender as causas, mecanismos e a evolução da delinquencia juvenil. Segundo ele, 

podemos distribuir tais modelos em quatro principais grupos: culturalismo, funcionalismo, 

interacionismo e teoria das oportunidades.  

Tais grupos poderiam ser considerados sob dois eixos, conforme esquematizado no 

Quadro 1: teorias deterministas ou da ação, e, sob outro enfoque, teorias espaciais ou 

temporais. 

Os teóricos deterministas seriam os que atribuem a delinquencia às influências do meio 

social ou a “fatores de risco”. O meio ambiente cultural ou a falta de controle social 

provocariam uma “desorganização interna” nos indivíduos, indutora de condutas 

delinquentes, por mecanismos de aprendizagem ou adaptação.  

Já os teóricos “da ação”, segundo essa classificação de Dubar (2007), consideram que as 

condutas dos jovens decorrem de movimentos “racionais”, isto é, condutas orientadas e 

compreensíveis, não mais como reflexo mecânico das condições sociais, mas fruto de 

decisões subjetivas. 

Em outro eixo da análise, as teorias espaciais privilegiariam a influência do ambiente 

físico (em que a desorganização espacial cria oportunidades para o crime), enquanto as teorias 

temporais insistiriam na evolução das atividades delinquentes no tempo, isto é, identificam os 

delinquentes como sujeitos ativos, que buscam inventar para si um modo de vida desviante, 

em reação a estímulos sociais. 
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Dubar (2007) conclui que as leituras sociológicas não são incompatíveis entre si. Se não 

são conciliáveis em suas explicações, são passíveis de articulação, em uma síntese. 

Quadro 1. Teorias sociológicas da delinquência 

ABORDAGENS ESPACIAIS TEMPORAIS 

DETERMINISTAS culturalismo funcionalismo 

DA AÇÃO teoria das oportunidades interacionismo 

Fonte: extraído de DUBAR (2007, p. 158) 

Os estudos em psicologia, ligados ao comportamentalismo, constituem outro campo 

teórico utilizado no esforço de compreender o fenômeno violência. 

A teoria de aprendizagem social parte da premissa de que as condutas são forjadas 

pela interação entre os fatores ambientais e subjetivos. Afirma que os comportamentos são 

aprendidos, num processo em que os indivíduos modelam suas atitudes em resposta às 

consequências, conforme estas sejam positivas ou negativas. Assim, os padrões 

comportamentais seriam orientados pelo grau de satisfação proporcionada por suas 

consequências, num processo ativo por parte dos sujeitos. 

Esse modelo, por correlacionar diversos fatores explicativos sem estabelecer entre eles 

uma hierarquia, advoga para si a vantagem de explicar a multicausalidade da violência, de 

forma a propiciar intervenções mais eficazes sobre o problema. 

Nota-se que aduzir inúmeras concepções sobre violência provê certezas apenas 

parciais sobre o significado do termo. Importa, sobretudo, advertirmos quanto aos riscos da 

generalização ou do particularismo exagerados, pois explicar fenômenos sociais complexos 

como a violência em termos de uma única causa, fator ou processo reduz nossas chances de 

entender adequadamente o fenômeno em sua dinâmica. 

Pires (2004, p. 87) adverte que não devemos atribuir à aprendizagem social a 

capacidade de explicar todas as causas da violência. Afirma, entretanto, que essa teoria 

proporciona uma contribuição relevante para a compreensão dos comportamentos agressivos, 

pois “distribui o foco de suas formulações entre o ambiente e o indivíduo, estabelecendo que 

as atitudes e habilidades se aprendem mediante a modelagem social e a experiência pessoal 

acerca das consequências dos comportamentos”. 
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Baseado nas formulações de Bandura, McAlister (1998, p. 35) sugere o seguinte 

agrupamento de características para a análise das propostas que versam sobre violência, 

conforme o sentido das intervenções por elas sugeridas: 

1) Modificação do ambiente para reduzir a disponibilidade de instrumentos que 

possibilitem respostas excessivamente violentas por parte dos indivíduos (como armas de 

fogo, bebidas alcoólicas, drogas etc.); 

2) Modificação do ambiente para diminuir a extensão das situações de conflito (o 

que incluiria ações para a redução das desigualdades sociais). 

3) Alteração das consequências dos comportamentos, a fim de punir o atos violentos 

e premiar a não-violência; e 

4) Comunicação de modelos sociais para influir nos processos psicossociais 

(modificando atitudes e ensinando habilidades, por exemplo). 

O autor esclarece que as três primeiras abordagens requerem políticas ou programas 

para alterar restrições e oportunidades no ambiente em que se desenvolvem os 

comportamentos, ao passo que a quarta opção requer somente a difusão de modelos pró-

sociais sob a forma de campanhas educativas dirigidas aos pais, colégios e comunidades. 

Também adverte quanto aos casos em que a violência deve ser abordada com o tratamento de 

patologias individuais que predispõem a reações violentas, como distúrbios psiquiátricos ou 

alcoolismo. 

O enfoque da aprendizagem social – a despeito de possíveis limitações que devem ser 

averiguadas em estudos empíricos – apresenta o mérito de propor modalidades de ação 

integrais, em que as políticas públicas e a execução das leis devem ser combinadas com 

educação e mudanças de atitude. 

1.3 Estratégias para o enfrentamento da criminalidade entre adolescentes 

A adolescência é considerada a fase da vida na qual os indivíduos desenvolvem o 

domínio de regras e valores sociais, além de competências cognitivas e socioculturais que lhes 

permitem uma gradativa inserção na sociabilidade adulta (ASSIS et al., 2005). 

A tarefa de propor medidas para prevenção da criminalidade nessa faixa etária tem sido 

objeto do esforço de muitos autores, em diferentes ramos acadêmicos.  
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A Organização Mundial da Saúde preconiza um rol de estratégias para a prevenção da 

infração juvenil, assim sintetizadas por Assis et al. (2005, p. 99):  

1) estratégias individuais, com  ações para tratamento de comportamentos agressivos 

e para melhoria de aptidões sociais; 

2) estratégias relacionais, que envolvem programas de apoio a famílias em situação 

de risco, com visitas domiciliares e ação de conselheiros para favorecer padrões de 

relacionamento familiar e criação infantil adequados; 

3) estratégias comunitárias, com programas de policiamento comunitário, redução da 

disponibilidade de bebidas alcoólicas, promoção de atividades extracurriculares e 

esportivas etc.; 

4) estratégias sociais, mediante a adoção de programas para redução da pobreza, 

geração de empregos e redução da disponibilidade de armas de fogo. 

Evidencia-se que as estratégias propostas pela OMS são compatíveis com as prescrições 

do modelo da aprendizagem social, na medida em que tentam abordar o problema da 

violência em sua multicausalidade. 

1.4 Panorama brasileiro da criminalidade juvenil: breve contextualização 

Após tentar delimitar o problema da violência juvenil à luz de alguns dos territórios 

teóricos existentes – tarefa difícil, dada a multiplicidade de enfoques –, julga-se necessário 

descrever, a seguir, algumas especificidades da questão em nosso meio, para que se possa 

reconhecer a singularidade do fenômeno da criminalidade juvenil no Brasil. 

Os dados acumulados pelo Ministério da Saúde
1
 relativos às taxas de morbimortalidade 

constituem uma das principais fontes de informação para a análise do problema da violência 

urbana no Brasil. As estatísticas provenientes dessa base de dados – relativas à mortalidade 

                                                 
1
 Os principais dados sobre homicídios provém do Ministério da Saúde, que a partir de 1979 passou a divulgar o 

seu Subsistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), hoje integrante do DATASUS. As informações são 

baseadas na Classificação Internacional de Doenças (CID10 - V01-Y98 – morbidade e de mortalidade (causas 

externas), elaborada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O conceito de mortalidade por causas externas 

engloba homicídios, suicídios e acidentes fatais e o de morbidade recobre as lesões, envenenamentos, 

ferimentos, fraturas, queimaduras e intoxicações por agressões interpessoais, coletivas, omissões e acidente. 

Quando um óbito devido a causas externas é registrado, descreve-se tanto a natureza da lesão como as 

circunstâncias que a originaram. 
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provocada por causas externas – têm sido utilizadas para a realização de diversos estudos que 

reportam a quantidade e as características dos homicídios ocorridos.
2
  

Tais registros não fazem distinção das situações nas quais crianças e adolescentes são 

vítimas ou agressores, nem as mortes ocasionadas por ação policial, conflitos intrafamiliares 

ou de vizinhança. Todavia, embora concentrados nos desfechos fatais e sem considerar os 

registros de ocorrências policiais ou do Judiciário, e também levando em conta que nem toda 

violência resulta em homicídios, esses estudos propiciam uma leitura social das mortes 

violentas da juventude brasileira.  

Dessa forma, os homicídios (expressão extrema da violência) costumam ser tomados 

como indicadores gerais da violência. A visão que resulta é, sobretudo, epidemiológica.  

A análise do problema sob a ótica da infância e da adolescência, nesse contexto, torna-

se um pouco dificultada porque as informações oriundas das bases de dados alimentadas por 

estados e municípios não desagregam os eventos segundo o agrupamento etário estabelecido 

no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
3
. 

Em síntese, o quadro que se obtém evidencia que a escalada da violência no Brasil tem 

ocorrido num ritmo intenso: segundo Souza e Lima (2006), em 2002 morreram 126.657 

pessoas no Brasil devido aos acidentes e violências, casos que constituem 12,6% de todos os 

óbitos
4
. Além disso, houve um crescimento do risco geral de morte, na ordem de 17% em 

entre a década de 1980 e ano de 2002. 

Adorno (2003) afirma que a sociedade brasileira vem experimentando, no bojo de uma 

tendência mundial iniciada na década de 1950, quatro grandes tendências: o crescimento da 

delinquência urbana, a emergência da criminalidade organizada (em particular do 

narcotráfico), grandes violações de direitos humanos e a explosão de conflitos interpessoais. 

Waiselfisz (2004) aponta que as taxas de homicídios no Brasil são 30 ou 40 vezes superiores 

às taxas de países industrializados como Inglaterra, França e Japão. 

Esse padrão epidemiológico que emerge das estatísticas evidencia que os índices de 

vitimização por homicídio nas faixas etárias que compreendem os adolescentes e os adultos 

                                                 
2
 A série de Mapas da Violência, elaborados desde 1998 por entidades como a UNESCO, Instituto Sangari, 

Instituto Ayrton Senna,  e Ministérios da Justiça e da Saúde, constituem a principal referência disso. 
3
 O recorte etário definido pelo ECA considera crianças as pessoas com idade até 12 anos incompletos, 

adolescentes as pessoas com idade até 18 anos incompletos, ao passo que jovens, na definição da Secretaria 

Nacional de Juventude, são os indivíduos na faixa etária entre 15 e 29 anos. 
4
 Esse índice representa uma taxa de mortalidade por causas externas de 71,6 por 100 mil habitantes 
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jovens (15 aos 29 anos), são mais altas do que as verificadas na população como um todo
5
 

(SOUZA e LIMA, 2006).  

O panorama da mortalidade entre a juventude brasileira, derivada de situações violentas 

como homicídios e uso de armas de fogo, é preocupante: estudos mostram que a violência 

homicida no Brasil avançou tendo como eixo a vitimização de jovens. Em 2002 foi registrado 

um aumento de 54,5% de mortes na faixa etária de 15 a 24 anos. Nesse ano, 39,9% das mortes 

de jovens no Brasil resultaram de homicídio (WAISELFISZ, 2004, p. 74 e 137). 

Entre 1996 e 2006 os homicídios entre a população na faixa etária de 15 a 14 anos 

cresceram 31,3% no total, revelando uma incidência de homicídios entre jovens maior do que 

a verificada na população em geral (WAISELFISZ, 2008). 

Analisando a violência sob a perspectiva da participação dos adolescentes como autores 

de crimes (ou infrações, na terminologia do ECA), as estatísticas demonstram um 

agravamento do problema: em estudo que abrangeu apenas o Rio de Janeiro entre 1991 e 

1996 (período de somente meia década), as infrações violentas cometidas por adolescentes 

cresceram 25%. (ADORNO, 2003) 

A agressividade, a delinquência e as infrações entre adolescentes no Brasil são 

fenômenos que têm sido gradualmente abarcados por uma violência mais extensa, a que se 

vincula nas grandes cidades aos negócios ilegais como o narcotráfico.  

O aumento vertiginoso da violência no Brasil, que incide sobre a juventude, decorre em 

grande medida do caráter altamente lucrativo do crime organizado e da submissão da 

população pobre às contingências dessa forma de negócio, pela conjuntura de desemprego, 

exclusão social e cultural, acompanhadas da exacerbação do apelo ao consumo. 

O crime organizado geralmente altera o controle social exercido pelas famílias sobre os 

adolescentes nos ambientes pobres das periferias urbanas. Além disso, a arma fornecida pelo 

narcotráfico aos jovens é fonte de status, recompensa simbólica que constitui mecanismo de 

sedução por vezes mais importante que a retribuição econômica (SOARES, 2002 apud 

Minayo, 2005, p. 18). 

Nesse contexto, os jovens infratores são, ao mesmo tempo, agentes e vítimas da 

violência, e sua inserção na criminalidade potencializa sobremaneira o grave problema social 

representado pela violência urbana no Brasil.  

                                                 
5
 Esse resultado estatístico diferenciado da agregação etária definida no ECA decorre da falta de integração e 

padronização das fontes de dados, conforme já assinalado. 
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2 A ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO NA FORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE 

SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL 

2.1 Conceitos e tipologias de políticas públicas 

Não se dispõe de uma única e perfeita definição para o termo políticas públicas. Como 

resultado da discussão crescente acerca do papel e das possibilidades do Estado na promoção 

do desenvolvimento e do bem-estar sociais, surgiram variados conceitos, cada qual 

privilegiando um ângulo do tema. 

Essas molduras conceituais – embora por si insuficientes se tomadas isoladamente -, 

nos aproximam de uma melhor compreensão acerca das políticas requeridas ou propostas no 

debate público. 

Uma das possíveis definições para políticas públicas é a de que constituem 

intervenções planejadas do poder público com a finalidade de resolver problemas socialmente 

relevantes.  Para Moreno (2000) política pública  

[...] representa uma resposta da administração pública a um tema de interesse 

do cidadão. São, portanto, para ele, a expressão de idéias sobre como atingir 

os objetivos pretendidos e dos procedimentos para definir consensos e 

resolver conflitos. (MORENO, 2000 apud COSTA, 2009, p. 34) 

Souza (2006, p. 25) observa que todas as definições de políticas públicas, mesmo as 

minimalistas, “guiam nosso olhar para o locus onde os embates em torno de interesses, 

preferências e idéias se desenvolvem, isto é, os governos”. COSTA (2009) adverte, entretanto, 

que é “importante não confundir políticas públicas com políticas governamentais. Órgãos 

legislativos e judiciários também são responsáveis por desenhar políticas públicas”, pois estas 

não podem ser concebidas apenas como implantação de serviços: englobam 

projetos de natureza ético-política e compreende[m] níveis diversos de 

relação entre o Estado e a sociedade civil em sua constituição. Situa[m]-se 

também, no campo de conflitos entre atores que disputam orientações na 

esfera pública, orientações e os recursos destinados a sua implantação. 

(SPOSITO e CARRANO, 2003, p.17 apud COSTA, 2009, p. 35) 

Theodor Lowi (1964 apud SOUZA, 2006, p. 28), sob outro ângulo, concentra sua 

preocupação nas variadas formas de apoio e de rejeição a que estão sujeitas as políticas 

públicas. Como resultado, previu quatro formatos ideais de políticas públicas, que conformam 

uma das tipologias mais conhecidas nessa área. Seu esquema sugere que as políticas públicas 

podem ser: 
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a) distributivas, as que privilegiam grupos sociais específicos ou regiões, com 

recursos que oriundos de toda a coletividade; 

b) regulatórias, as que impõe normas, disciplinam aspectos da vida social, regulam 

comportamentos, impõe obrigações. Afetam a burocracia, políticos e grupos de interesse; 

c) redistributivas, as que transferem recursos entre grupos sociais, impondo perdas 

para certos grupos em benefício de outros; 

d) constitutivas, aquelas que realizam mudanças estruturais, dispõem sobre 

procedimentos e alteram estruturas administrativas. Tratam principalmente da relação entre os 

vários aparatos do Estado. 

2.2 O processo de elaboração das políticas públicas 

A compreensão do processo de definição das políticas públicas admite vários olhares: 

os adeptos do pluralismo, por exemplo, enfatizam as pressões dos grupos de interesse; já os 

teóricos do elitismo acentuam o peso do interesse dos governantes de plantão sobre as 

políticas, enquanto as concepções estruturalistas e funcionalistas veem representadas nas 

políticas apenas os interesses de determinadas classes sociais.  

Todavia, de modo geral, o debate nessa área sempre envolve em alguma medida a 

tentativa de discernir qual é o papel dos governos na formulação e na implementação das 

políticas.  

Faria (2003) afirma que existem atualmente cinco principais vertentes no estudo das 

políticas públicas:  

[...] 1) a institucional; 2) a interessada em perceber as formas de atuação e o 

impacto dos grupos e das redes; 3) as abordagens que dão ênfase aos 

condicionantes sociais e econômicos no processo de produção das políticas; 

4) a teoria da escolha racional; e 5) as abordagens que destacam o papel das 

idéias e do conhecimento. (FARIA, 2003, p. 22) 

Embora os aspectos políticos sejam inerentes à elaboração de políticas públicas, 

devemos atentar para o fato de que decisões políticas não são sinônimo de políticas públicas. 

Enquanto as aquelas são apenas escolhas dentre alternativas possíveis, estas requerem ações 

estrategicamente selecionadas a fim de efetivar as decisões políticas.  

Uma política pública pode ser tanto uma ação como um processo de tomada de 

decisões. Além disso, também a inação pode ser considerada uma política, na medida em que 

a “decisão de não decidir” é capaz de produzir conseqüências igualmente importantes, como 
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afirmaram Bachrach e Baratz (1962 apud SOUZA, 2006): não fazer nada em relação a um 

problema também é uma forma de política pública. 

As demandas existentes podem ser novas (novos problemas ou novos atores), como 

podem ser recorrentes, quando expressam problemas não resolvidos ou mal resolvidos e que 

sempre voltam a surgir no debate político e na agenda governamental, ou são demandas 

reprimidas. 

Um conjunto de decisões e ações, ainda que não estejam agrupadas sob um título 

específico, também podem traduzir uma política, na medida em que conformam o contexto no 

qual uma sucessão de decisões futuras serão tomadas. 

Com a finalidade de facilitar nossa compreensão do processo de políticas públicas, 

alguns estudos propuseram desagregá-lo em estágios e sub-estágios, segundo um modelo 

conhecido como “ciclos de políticas”.  

Trata-se de um recurso metodológico que identifica a política pública como um ciclo 

deliberativo que compreende, paulatinamente: definição de agenda, identificação de 

alternativas, tomada de decisão, implementação e avaliação. Na prática, entretanto, o 

processo das políticas nem sempre obedece a essa sequência pré-definida e, às vezes, várias 

dessas categorias podem se desenrolar simultaneamente (SOUZA, 2006). 

A formação da agenda ocorre quando as autoridades, em face do que Rua (1998) 

denominou de “estado de coisas”
6
, principiam a se preocupar com uma questão e lhe 

conferem prioridade na agenda governamental, tornando-a um problema político. 

Seguindo o resumo elaborado por Santos (2005), podemos distinguir dois tipos de 

agenda: uma sistêmica (da sociedade) e outra institucional (do governo). A primeira tem um 

caráter relativamente abstrato, pois nela incluímos todas as questões percebidas pela 

sociedade como merecedoras de atenção e passíveis de ação legítima por parte do governo. Já 

a agenda institucional abarca apenas as questões enfocadas pelos tomadores de decisão 

(COBB e ELDER, 1995 apud SANTOS, 2005).  

O modelo de ciclos de políticas enfatiza a definição da agenda pública, ou seja, tenta 

explicar por que algumas questões entram na agenda política e outras são ignoradas.  

                                                 
6
 Rua (1998) adverte que algumas situações que permanecem "estados de coisas" por períodos indeterminados, 

constantemente ausentes da agenda governamental por existirem barreiras culturais e institucionais que impedem 

o debate público do assunto. 
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2.3 As políticas brasileiras de segurança pública 

Filocre (2009) concebe as políticas de segurança pública como sendo “um conjunto de 

programas, estratégias, ações e processos atinentes à manutenção da ordem pública no âmbito 

da criminalidade, incluídas neste contexto questões sobre violência e insegurança” 

(FILOCRE, 2009, p. 148). 

Tal concepção, na opinião do autor, tem o mérito de ultrapassar o modelo tradicional de 

segurança pública que converge tão somente para o controle repressivo-penal do crime. Com 

base nesse entendimento, Filocre (2009) advoga que as políticas de segurança pública devem 

conciliar o combate à criminalidade com a busca da ordem pública – aqui compreendida não 

como o antônimo de desordem pública, mas como o equilíbrio necessário entre a contenção 

da criminalidade e da violência, por um lado, e o respeito à segurança jurídica e material dos 

indivíduos. Isso significa privilegiar políticas de segurança orientadas para a estabilidade 

social, ou seja, que combatam o crime e, ao mesmo tempo, respeitem os direitos fundamentais 

dos cidadãos. 

Essa distinção está na base do debate que confronta as noções de políticas públicas de 

segurança e políticas de segurança pública, conforme concebido por Oliveira (2002) e outros 

autores. Segundo essa linha, as políticas de segurança pública são traduzidas apenas como a 

atividade policial strictu sensu, ao passo que as políticas públicas de segurança englobariam 

genericamente as ações governamentais e não-governamentais que incidem sobre o problema 

da criminalidade ou da violência. 

Filocre (2009), discutindo o antagonismo desses conceitos, propõe que enfoquemos o 

problema sob outro ângulo: segundo ele, nesse caso “importa mais o que se faz, e não quem 

faz”. Assim, rejeita as concepções acerca das políticas de segurança pública centradas 

exclusivamente na ação policial e propõe que o combate à criminalidade seja realizado nos 

limites da ordem pública, sem ensejar procedimentos arbitrários por parte do Estado. 

2.3.1 Classificações de políticas de segurança pública 

A elaboração de políticas de segurança pública é condicionada geralmente por escolhas 

que oscilam entre as idéias de maior ênfase em reformas sociais ou, por outro lado, no uso 

intensivo de estratégias policiais, repressivas e punitivas (FILOCRE, 2009, p. 150). A esse 

respeito, Filocre (2009) defende que busquemos identificar nas políticas de segurança as 
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características capazes de lhes assegurar eficácia no objetivo de assegurar a ordem pública. 

Esse esforço é útil para evitar a adoção de estratégias contraditórias ou conflitantes. 

No intuito de distinguir os critérios subjacentes ao processo de formulação, Filocre 

(2009) elaborou uma classificação – apresentada no Quadro 2 – que separa as políticas de 

segurança pública de acordo com suas características. 

Quadro 2. Classificação das políticas de segurança pública 

CRITÉRIO ABORDAGENS CARACTERÍSTICAS 

Tipo de ação adotado para o 

controle da criminalidade 

MINIMALISTA 
Focaliza apenas um ou poucos tipos de 

ação estatal. 

MAXIMALISTA 
Enfatiza a adoção de combinações de 

tipos de ação. 

Abrangência das estratégias 

adotadas 

GERAL (ABRANGENTE) 

Emprega estratégias diferenciadas 

conforme a particularidade de cada 

localidade. 

LOCAIS 
Adota uma mesa estratégia para todo 

um território. 

Aplicação de recursos 

DISTRIBUTIVA 

As intervenções são realizadas 

mediante aplicação de recursos que 

incidem toda a coletividade ou amplos 

grupos (produzem pouco conflito por 

disputa de benefícios). 

REDISTRIBUTIVA 

Desloca recursos da coletividade para 

alcançar camadas ou grupos 

específicos. 

Estratégia emprega para 

modificação de 

comportamentos 

REGULADORA Estabelece ordens e proibições. 

CONSTITUTIVA (ESTRUTURADORA) 

Intervém na modelagem de instituições 

e configura processos de negociação, 

cooperação e consulta entre os atores 

políticos. 

Momento da intervenção 

PREVENTIVA Evita a ocorrência de novos delitos. 

REATIVA 

Atua para limitar os patamares de 

criminalidades ou para reduzi-los a 

índices considerados aceitáveis. 

Profundidade 

ESTRUTURAL 

Procura manter a ordem pública 

mediante ações sobe as 

macroestruturas socioeconômicas. 

TÓPICA 

Intervém em condições imediatas, em 

ocasiões de pronta-resposta à variação 

indesejada da criminalidade 

Distribuição das ações entre 

os órgãos estatais e outros 

agentes envolvidos, conforme 

respectivas áreas de atuação 

MULTISSETORIAL 
Distribui as ações por diversos 

segmentos, públicos ou privados. 

ESPECÍFICA 

Acentua as ações em um único setor ou 

se vale da atuação destacada de um 

único órgão. 

Abrangência da criminalidade 

da ser enfrentada 

DE COMBATE À CRIMINALIDADE GENÉRICA 

Focaliza suas ações no enfrentamento 

de tipos de criminalidade cujos efeitos 

incidem no equilíbrio social 

DE COMBATE À CRIMINALIDADE ESPECÍFICA 
Focaliza crimes específicos que tenham 

repercussão na ordem pública. 

Duração da estratégia adotada 

EMERGENCIAL 

É elaborada com antecedência mas 

destinada a ocorrências que exigem 

ação imediata. 

CONTÍNUA 
Especifica atuações ao longo do tempo, 

ou seja, considera a variável do tempo. 

Fonte: elaborado pelo autor, com base em FILOCRE (2009, p. 150-154) 
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A análise dessa classificação deve levar em conta que se trata de tipos ideais, 

concepções extremas, que devem ser utilizadas apenas como ferramentas para compreensão 

das tendências no que tange a formulação de políticas de segurança pública. Entre essas 

macroconcepções de políticas de segurança pública existem gradações e coexistências 

possíveis, conforme as determinações de cada circunstância. 

A elaboração de políticas de segurança pública deve buscar critérios que proporcionem 

a melhor adaptação possível entre as estruturas estatais (sistemas policiais e de justiça 

criminal, por exemplo), os meios disponíveis de resposta à criminalidade (públicos ou 

privados) e a realidade das sociedades a que se destinam tais políticas (FILOCRE, 2009). 

2.3.2 Paradigmas das políticas brasileiras de segurança 

Freire (2009) assinala que as iniciativas na área de segurança pública no Brasil sofreram 

variações significativas ao longo do tempo, em termos de especialização e diferenciação das 

instituições encarregadas do combate a criminalidade. 

A autora sustenta que podemos identificar historicamente três paradigmas: o da 

segurança nacional, da segurança pública e, mais recentemente, da segurança cidadã, 

marcados por configurações diferenciadas quanto a seus objetivos e estratégias, conforme 

sumarizado a seguir (FREIRE, 2009). 

O conceito de segurança nacional foi implementado pelos militares no período 

ditatorial, fundado na lógica da supremacia do interesse do Estado – interesse àquela época 

intimamente correlacionado aos interesses pessoais dos dirigentes de plantão. A chamada 

doutrina da segurança nacional foi formulada pela Escola Superior de Guerra (ESG), 

inspirada tanto no pensamento autoritário dos anos 1920-30, como na sociologia positivista e 

no anticomunismo. 

O paradigma da segurança nacional caracterizou-se pela alta prioridade atribuída a 

pretensos “inimigos externos” e ao combate aos opositores do regime. Em decorrência, a 

atuação do Estado foi predominantemente repressiva por intermédio das Formas Armadas e 

de órgãos especiais criados para esse fim. 

Esse modelo foi substituído a partir da redemocratização pelo paradigma da segurança 

pública, cujos preceitos enfatizam o dever do Estado e a responsabilidade de todos na 



28 

promoção da ordem pública, bem como a necessidade de descentralização administrativa, 

conforme os enunciados da Constituição Federal de 1988, que tratou de distinguir as idéias de 

segurança nacional e segurança pública. 

O novo modelo, portanto, deslocou o papel da prevenção e do controle da violência, das 

Forças Armadas para as instituições policiais. A violência passou a ser encarada, não mais na 

perspectiva da segurança nacional, mas como ameaça à integridade das pessoas e do 

patrimônio. 

A partir da década de 1990 teve início a formulação de uma nova concepção, sob a 

denominação de “segurança cidadã”. Esse conceito parte da natureza multicausal da violência 

e do reconhecimento da heterogeneidade de suas manifestações. Defende, portanto, a 

promoção de intervenções nos âmbitos do controle e da prevenção, por intermédio de 

políticas públicas integradas e descentralizadas (FREIRE, 2009). 

Esse tipo de modelo pressupõe o envolvimento de várias instituições e atores públicos, 

para a implementação de ações orientadas para a redução dos índices de violência e 

criminalidade. Outra diferença dessa perspectiva é a exigência de políticas públicas 

multissetoriais, a serem implementadas de forma integrada, com foco na prevenção. Nesse 

sentido, não apenas as forças policiais devem ter espaço de atuação no enfrentamento da 

violência, mas outras políticas públicas setoriais – como educação, saúde, esporte e cultura – 

também são requeridas. 

Freire (2009) adverte, todavia, que o simples enunciado desses referenciais não 

representa garantia de imediata materialização dos novos preceitos na formulação das 

políticas públicas. Por vezes, os resultados práticos do desenho das políticas não 

correspondem necessariamente ao arcabouço conceitual anunciado. De toda forma, o que se 

pretende é que o paradigma da segurança pública, conforme descrito acima, avance no sentido 

da proteção plena da cidadania. 

2.4 A atuação do Legislativo na formulação das políticas públicas no Brasil 

2.4.1 O papel institucional do Poder Legislativo 

O sistema político brasileiro é marcado pela tripartição de poderes entre o Executivo, o 

Legislativo e o Judiciário. Essa divisão caracteriza, de forma orgânica, o modelo democrático 
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liberal vigente no Brasil e tem como propósito assegurar a moderação, o equilíbrio e o 

controle entre os poderes do Estado. 

 Nesse contexto, o Legislativo expressa o poder do Estado no qual reside a faculdade de 

fazer as leis e reformá-las. Relaciona-se com a noção da participação do povo na definição 

das políticas governamentais, por intermédio de seus representantes no parlamento. 

A existência do Poder Legislativo se baseia na ideia da soberania popular, que busca a 

realização de sua vontade pelo estabelecimento da lei. No Estado de direito, segundo os 

princípios de nossa democracia formal, é justamente a lei que oferece garantias contra 

injustiças e desigualdades, impondo restrições aos abusos de poder e de direito. Decorre daí 

que tanto o Legislativo quanto o Executivo devem participar da elaboração legislativa – e por 

conseguinte da formulação das políticas públicas. 

Entretanto, as práticas políticas historicamente estabelecidas no nosso sistema político 

traduzem uma participação preponderante do Executivo, em detrimento das atribuições 

institucionais do Legislativo.  

A compreensão do princípio da separação de poderes, item estruturante de nossa ordem 

política, não deve se restringir à sua configuração normativo-constitucional. É necessário 

integrar essa configuração com o processo político efetivo. 

2.4.2 Presidencialismo de coalizão, poder de agenda e atuação do Legislativo no Brasil 

Na opinião de Santos (2004, p. 27), o sistema político brasileiro evidencia uma 

ambiguidade bastante peculiar, que produz desequilíbrios no modo pelo qual o poder político 

se distribui entre as diversas instâncias do sistema decisório.  

Trata-se da conjugação de elementos constitucionais baseados numa concepção difusora 

do poder (sistema eleitoral proporcional de lista aberta, sistema presidencialista, federalismo, 

bicameralismo – todos esses, elementos que, em tese, maximizam a participação do eleitor na 

configuração do poder), com elementos procedimentais de inspiração nitidamente 

concentradora (poder de agenda acumulado no Executivo, associado a uma organização 
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interna do Legislativo que privilegia os deputados com postos na burocracia parlamentar, 

capazes de maior influência no processo legislativo – Mesa Diretora e Colégio de Líderes
7
). 

Esse modelo de prática política – analisado sob a expressão “presidencialismo de 

coalizão” –, é marcado, portanto, pela exagerada capacidade do Poder Executivo de iniciar e 

influenciar o processo legislativo, amesquinhando os direitos dos parlamentares e das 

comissões permanentes do Legislativo. 

O multipartidarismo e a falta de disciplina e de coesão partidárias são características 

também importantes dessa configuração política, que decorrem dos sistemas eleitoral e de 

representação vigentes. Tais fatores, em princípio desfavoráveis a que o chefe do Poder 

Executivo logre a obtenção de uma base parlamentar majoritária de apoio no Congresso, não 

tem impedido que os sucessivos governos implementem suas propostas no parlamento. 

Santos (1997) explica essa contradição aludindo a combinação da patronagem com o 

poder de agenda. A tese defendida pelo autor é a de que o consórcio desses expedientes 

franqueia ao chefe do Executivo facilidades para manejar coalizões legislativas de forma a 

superar as restrições impostas pelo multipartidarismo fragmentado, calcado em mandatos 

personalistas. 

A precedência do Poder Executivo na proposição das matérias orçamentárias e de 

tributação constitui item muito relevante no seu relacionamento com o Congresso, com 

repercussões sobre a formulação e implementação das políticas públicas.  

A dinâmica da patronagem envolve tradicionalmente a distribuição de cargos e recursos 

públicos em troca de apoio político, abrangendo o controle sobre obras, serviços, contratos, 

concessões. É, sem dúvida, um instrumento de incentivo que os ocupantes de cargos 

majoritários (presidente, governadores) utilizam para induzir a colaboração dos atores 

políticos, abarcando inclusive membros de partidos que não integram formalmente a base de 

sustentação do governo. Os parlamentares são atraídos pela possibilidade de auferir projeção 

político-eleitoral por intermédio de cargos ou posições no governo. 

                                                 
7
 As mesas diretoras das duas casas legislativas, juntamente com os respectivos colégios de líderes, 

desempenham papel crucial na determinação da agenda legislativa, possibilitando-hes o controle do processo 

legislativo e, consequentemente, enorme influência nos resultados legislativos. Os presidentes da Câmara e do 

Senado detém prerrogativas amplas e extensas para designar os membros das comissões e definir a agenda de 

votações. Tais prerrogativas são geralmente dividas com os líderes das bancadas e as decisões tomadas 

correspondem a acordos firmados com o chefe do Poder Executivo. 
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Nesse contexto, a patronagem funciona como recurso destinado a conquista pelo 

Executivo da anuência do parlamento às suas propostas, uma vez que os parlamentares 

procuram maximizar o seu acesso a cargos governamentais que alocam recursos públicos e 

que regulam as atividades dos agentes econômicos e sociais, focados na ampliação de seu 

patrimônio de votos, de seu poder eleitoral e de sua influência legislativa, num ciclo que se 

relaciona com a busca da reeleição (SANTOS, 1997). 

O somatório desses expedientes – uso extenso de medidas provisórias, reserva de 

iniciativa sobre matérias como orçamento e a organização da administração pública, 

influência sobre o ritmo das deliberações do parlamento, a imposição da urgência 

urgentíssima a determinados projetos, o bloqueio da pauta das casas do Congresso por 

medidas provisórias, a primazia de estabelecer o debate sobre determinadas matérias a partir 

de propostas de sua preferência, a capacidade de veto – possibilitam ao Poder Executivo forte 

ingerência na definição da pauta legislativa. Ao mesmo tempo, é possível perceber que a 

liberação seletiva de recursos orçamentários serve de instrumento de barganha política que 

possibilita ao Executivo criar um padrão de apoio legislativo favorável às suas propostas.  

O cenário descrito acima evidencia uma grande assimetria de poderes nas relações 

institucionais e nas práticas políticas que incidem sobre as políticas públicas. As regras 

introduzidas pela Constituição Federal de 1988 ampliaram o poder de intervenção dos 

presidentes da República no processo legislativo, com repercussões diretas na conduta dos 

partidos e dos parlamentares, os quais passaram a ter que se posicionar perante os esforços do 

governo para compor seu apoio no Congresso Nacional. 

Essas características de nosso sistema político, relacionadas à primazia do Poder 

Executivo sobre o Legislativo, afetam o papel institucional do parlamento de representar os 

interesses da coletividade e de promover as demandas sociais na definição das ações do 

governo – conforme preconizado no modelo democrático vigente. 

2.5 Câmara dos Deputados: o processo legislativo dos projetos de lei ordinária 

A produção das leis federais no Brasil é regulada em três níveis: pela Constituição 

Federal de 1988 (que dispõe sobre o poder de iniciativa, quorum, trâmite, sanção e veto); pela 

Lei Complementar nº 95/1998 (que versa sobre a elaboração, redação, alteração e a 

consolidação das leis) e pelos regimentos internos da Câmara dos Deputados, do Senado 

Federal, bem como do Regimento Comum do Congresso Nacional, que disciplinam detalhes 
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do processo legislativo, como o trabalho das comissões e os prazos e as regras de votação das 

matérias. 

O poder de iniciativa das proposições cabe a deputados e senadores (que podem fazê-lo 

individual ou coletivamente), comissões, mesas diretoras da Câmara e do Senado, Presidente 

da República, Supremo Tribunal Federal, Tribunais Superiores e Procurador-Geral da 

República, observados os critérios constitucionais que diferenciam as capacidades de 

iniciativa conforme a especificidade das matérias. A Constituição Federal também faculta aos 

cidadãos em geral a possibilidade de submeter propostas ao Congresso, por intermédio de 

projetos de iniciativa popular. 

A Câmara dos Deputados constitui instância deliberativa inicial das proposições de 

autoria dos poderes Executivo e Judiciário, bem como os de iniciativa popular. Determinadas 

proposições, entretanto, conforme previsão constitucional, podem ser apreciadas em sessão 

conjunta da Câmara e do Senado, ao invés de passar nas duas Casas legislativas de forma 

separada e sequencial. 

Os trabalhos legislativos se organizam em torno de duas instituições básicas: as 

comissões e os partidos. As comissões (que podem ser permanentes ou temporárias) são 

incumbidas de analisar os projetos antes de sua apreciação pelo Plenário da Casa. Essa 

sistemática tem o objetivo de propiciar maior qualidade nas decisões legislativas, mediante 

descentralização da estrutura decisória e o estudo especializado das matérias. A distribuição é 

realizada pelo Presidente da Casa, de acordo com a competência de cada comissão e segundo 

normas regimentais. 

Além de poder alterar os projetos por completo ou parcialmente, as comissões também 

dispõem de poder conclusivo (ou terminativo) sobre algumas matérias, isto é, podem deliberar 

por sua rejeição ou acatamento definitivos. Os projetos da alçada de mais de três comissões 

podem ser apreciados por comissão especial temporária constituída por decisão do presidente 

da Casa ou mediante requerimento de liderança partidária ou de presidente de comissão. 

A decisão sobre os projetos no âmbito de cada comissão ocorre mediante a aprovação 

de parecer elaborado por um dos membros, escolhido pelo respectivo presidente. 

As proposições estão sujeitas, conforme o caso, a três regimes diferenciados de 

tramitação: ordinário, de urgência ou de prioridade. A principal diferença entre eles está 

relacionada aos prazos e às formalidades que a tramitação do projeto deve cumprir, os quais 

definem o ritmo da apreciação da matéria. 



33 

O Regimento Interno lista os casos em que os projetos devem ser devolvidos aos 

autores ou arquivados por prejudicialidade. A rejeição pelo Senado de matéria aprovada na 

Câmara dos Deputados também implica o seu arquivamento. 

Após análise na última comissão designada para decidir sobre o seu mérito, os projetos 

seguem para inclusão da ordem do dia e posterior deliberação do Plenário. A pauta e a ordem 

de apreciação dos projetos são decididas pelo Presidente, conforme critérios regimentais e 

ouvidas as lideranças partidárias. 

As comissões podem promover audiências para consultar a coletividade ou ouvir 

especialistas sobre os temas em pauta. As comissões também atuam na fiscalização e 

acompanhamento das ações do Poder Executivo, tarefa institucional do Poder Legislativo. 
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3 A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DE ADOLESCENTES NO BRASIL 

Embora o principal foco deste estudo seja uma leitura das concepções subjacentes a 

propostas legislativas referentes ao problema da criminalidade juvenil (análise realizada sob a 

perspectiva de um modelo teórico que preconiza intervenções integradas para o combate à 

violência e ao crime), nos deteremos aqui, brevemente, sobre o tema da responsabilização 

penal de adolescentes, uma vez que se trata da estratégia mais constante no debate público 

sobre a criminalidade juvenil. 

Estamos cientes, todavia, que a responsabilização penal constitui somente um aspecto 

da problemática que envolve as crianças e os adolescentes em conflito com a lei.
8
 

3.1 Abordagens da responsabilização de adolescentes 

As diferentes concepções acerca das necessidades, prerrogativas e possibilidades da 

infância e da juventude conformaram doutrinas ou modelos peculiares de tratamento das 

questões relativas a crianças e adolescentes envolvidos em crimes. 

Os primeiros sistemas de responsabilização de adolescentes no Brasil estiveram 

fundados nas lógicas da mera imputação criminal ou da tutela, etapa sucedida pela 

implantação do ECA distinguiu-se pela afirmação dos direitos individuais das crianças e dos 

adolescentes. 

Conforme descrição de Sposato (2006, p. 27-54), a evolução doutrinária referente a 

responsabilização de menores no Brasil conheceu três fases:  

a) a primeira é denominada de penal indiferenciada, na qual eram aplicados os códigos 

penais retribucionistas do século XIX, cuja única diferenciação em face dos menores se 

referia a redução das penas, permitindo-se, todavia, sua execução em estabelecimentos 

destinados a adultos. Nessa etapa, os menores entre 7 e 18 anos eram considerados 

absolutamente incapazes e seus atos eram equiparados aos dos animais. 

b) a segunda ficou conhecida como etapa tutelar, caracterizada pela concentração de 

poderes na figura do juiz de menores. Corresponde a esse período o surgimento dos tribunais 

                                                 
8
 A substituição do termo crime pelas expressões “infração penal” e “conflito com a lei” constitui a nosso ver 

eufemismo que somente se explica pela intenção de conferir uma acepção mais branda aos atos praticados por 

crianças e adolescente. Cremos que o respeito à dignidade e à condição peculiar dos menores não impõe a 

necessidade de suavizar ou minimizar o peso conotador da palavra crime. 
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de menores, em 1923, e logo em seguida, em 1927, a entrada em vigor do primeiro código 

brasileiro de menores (Código Mello Mattos). Essa legislação abarcava os indivíduos com 

idade inferior a 18 anos que estivessem em “situação irregular”, isto é, os delinquentes e os 

abandonados – “moral ou materialmente”.  

O conceito de abandono moral, por ser muito fluido, criava margem para grande 

discricionariedade. Definiam-se como delinquentes os menores entre 14 e 18 anos que 

cometessem delitos, casos em que seriam submetidos a processos especiais, com 

responsabilidade penal atenuada e encaminhamento a reformatórios (prisões-escola) ou, na 

ausência destes, a estabelecimentos anexos às penitenciárias tradicionais. A execução do 

Código Mello Mattos era atribuída às administrações estaduais, as quais utilizaram essa 

legislação como instrumento de controle da população carente.  

O Código Penal de 1940 introduziu alterações no Código Mello Mattos, sem, contudo, 

modificar a natureza da intervenção do Estado. Em 1942 foi criado o Serviço de Atendimento 

ao Menor (SAM). Em 1963 foram criadas instituições para recolhimento provisório de 

menores (as RPMs), precursoras das unidades de internação provisória (UIPs), da Fundação 

Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM) e suas ramificações estaduais (as Fundações 

Estaduais de Bem-Estar do Menor – FEBEMs). A FUNABEM foi instituída em 1964, no 

contexto político ditatorial, tendo sido utilizada como instrumento propagandístico da 

ditadura militar, com vistas ao controle social. As FEBEMs utilizavam um aparato médico, 

jurídico e pedagógico para por em prática Política Nacional de Bem-Estar do Menor 

(PNBEM), imbuída dos princípios do “menorismo”, isto é, das concepções inerentes ao 

Código de Menores.  

Em 1979, os militares consagraram essa política com uma revisão do Código Mello 

Mattos, e com a criação de centros especializados destinados a recepção, triagem, observação 

e permanência de menores, preservando, contudo, a orientação da “doutrina da situação 

irregular”. 

c) a etapa seguinte e contemporânea é denominada de garantista, marcada pela 

instituição do ECA e pela introdução do princípio da proteção integral das crianças e dos 

adolescentes, em substituição à doutrina da “situação irregular”.  

A restrição a liberdade sempre foi o recurso mais utilizado para contenção da 

delinquência, mesmo na vigência das doutrinas que se enunciavam orientadas para a 
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“proteção aos menores” mediante sua integração à sociedade do trabalho, profissionalização e 

escolarização. 

O ponto de inflexão em relação a esse paradigma ocorreu com o advento da 

Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 227 (inspirado na normativa da Convenção 

Internacional sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil em 1989), instituiu a 

chamada “doutrina da proteção integral”: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988) 

Quadro 3. O Código de Menores de 1979 e o Estatuto da Criança e do Adolescente 

ESTATUTOS LEGAIS CÓDIGO DE MENORES ECA 

DOUTRINA JURÍDICA Doutrina da situação irregular Doutrina da proteção integral 

DESTINATÁRIOS 

Menores entre zero e dezoito anos 

que se encontram em “situação 

irregular” (medidas de proteção) 

Todas as crianças e adolescentes 

(Livro I); crianças e adolescentes 

com direitos violados (Livro II, 

Título II, medidas de proteção); e 

adolescentes suspeitos de ato 

infracional (Livro II, Título III, 

medidas socioeducativas e de 

proteção) 

CONCEPÇÃO POLÍTICO-

SOCIAL IMPLÍCITA 

Instrumentos de controle social dos 

menores carentes, abandonados e 

infratores 

Instrumento de desenvolvimento 

social para as crianças e 

adolescentes e de proteção integral 

às crianças e adolescentes em 

situação de risco 

Fonte: Extraído de CARVALHO (2002, p. 65) – Sinopse elaborada pela Pastoral do menor da Arquidiocese de Belo 

Horizonte, mimeografado. [s.n.t.] –BRASIL. Código de Menores, 1979. – BRASIL, Estatuto da Criança e do Adolescente, 

1990. –  

 

O ECA define crianças e adolescentes como “pessoas em condição peculiar de 

desenvolvimento” (indicando, assim, a necessidade de sua proteção por parte família, da 

sociedade e do Estado) e também como “sujeitos de direitos”, significando com isso que não 

devem mais ser tratados como objetos passivos do controle por esses entes. O ECA se 

apresenta, portanto, como desdobramento dos princípios de direitos humanos erigidos pela 

Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988; 1990, art. 105). 
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Mas, como observa Faria (2009) “o crime constitui um desvalor social que deve ser 

coibido mesmo quando praticado por pessoas de pouca idade”. Com o ECA, o tratamento 

dispensado às crianças e aos adolescentes que infringirem a lei foi alterado: da estrita punição, 

passou-se à ideia da responsabilização. 

A Carta Magna de 1988
9
 e o Estatuto da Criança e do Adolescente

10
 estabelecem que os 

indivíduos com idade até 18 anos incompletos são penalmente inimputáveis. Além disso, em 

nosso ordenamento jurídico, as ilicitudes praticadas por menores foram descaracterizadas 

como crime e passaram a ser denominadas de atos infracionais. As crianças
11

 tornaram-se 

passíveis apenas de medidas protetivas
12

 e os adolescentes, no caso do cometimento de 

infração, ficaram sujeitos a medidas socioeducativas, que podem ser: advertência; obrigação 

de reparar o dano; prestação de serviços à comunidade; liberdade assistida; inserção em 

regime de semiliberdade; internação em estabelecimento educacional; ou qualquer uma ações 

protetivas elencadas no art. 101, I a VI, do ECA
13

. 

A inimputabilidade prevista na legislação, todavia, não implica impunidade. A mera 

passagem pelo sistema judiciário pressupõe o advento da responsabilidade jurídica, pois esse 

momento, por si só, instaura uma relação entre a ação transgressora e o sancionamento a ser 

praticado pelo Estado. 

Desde o momento em que é apreendido, passando pelo encontro com a cena 

jurídica, na qual o jovem é chamado a falar sobre o ato praticado frente ao 

juiz, promotor [...], inicia-se um processo em que o adolescente irá se 

posicionar frente a essa lei que burlou. (BRANDÃO, 2010, p. 31) 

Na opinião de Sposato (2006), a responsabilização de adolescentes no Brasil constitui 

um sistema penal paralelo
14

, pois o ordenamento jurídico brasileiro estabeleceu tratamento 

diferenciado para os menores. 

De acordo com Saraiva (2009) 

                                                 
9
 Constituição Federal de 1998, art. 228. 

10
 Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 104. 

11
 O ECA define como crianças os indivíduos com idade até 12 anos incompletos; e como adolescentes, aqueles 

entre essa faixa etária e os 18 anos incompletos. 
12

 As medidas protetivas são descritas no art. 101 do ECA. 
13

 Lei nº 8.069/19909 (ECA), art. 112. 
14

 A expressão sistema penal paralelo foi cunhada por Juan Oberto Sotomayor Acosta (Inimputabilidade y 

sistema penal. Bogotá: Temis, 1996) para refererir-se aos sistemas de medidas de segurança e medidas 

destinadas a adolescentes que determinam um controle diferenciado sobre esses indivíduos (SPOSATO, 2006, 

p. 26). 



38 

Não se pode ignorar que o Estatuto da Criança e do Adolescente instituiu no 

país um sistema que pode ser definido como de direito penal juvenil. 

Estabelece um mecanismo de sancionamento, de caráter pedagógico em sua 

concepção e conteúdo, mas evidentemente retributivo em sua forma, 

articulado sob o fundamento do garantismo penal e de todos os princípios do 

sistema penal enquanto instrumentos de cidadania, fundado nos princípios 

do direito penal mínimo. (SARAIVA, 2009, p. 94 apud BRANDÃO, 2010, 

p. 31). 

Para outros autores, como Fragoso (2006), crianças e adolescentes não são abrangidos 

pelo direito penal brasileiro, uma vez que não podem ser considerados autores de fatos 

puníveis e não têm sua capacidade de culpa aferida pelo ordenamento jurídico. Segundo essa 

linha, não cabe advogar a existência de um direito penal juvenil, para a aplicação das 

garantias dos direitos penal e processual penal dos adultos também aos adolescentes. 

Acredita-se que todas as garantias aos adolescentes podem ser asseguradas a partir da 

interpretação e da aplicação da Constituição da República e do ECA, sem se socorrer da 

legislação penal (juvenil, ou não). 

As interpretações favoráveis à existência de um direito penal juvenil argumentam que 

esse entendimento não desfavorece os adolescentes, mas ao contrário: consistiria na afirmação 

de direitos processuais e de defesa necessários aos menores. Além disso, estaria orientado por 

uma doutrina do direito penal mínimo, que busca ser intermediária entre as idéias do direito 

penal máximo – que propõe o recrudescimento das punições – e do abolicionismo penal – que 

vê a questão da segurança como essencialmente social e tenta ressuscitar o discurso do direito 

tutelar (SARAIVA, 2006; SPOSATO, 2006). 

Outra controvérsia hermenêutica diz respeito à justificativa para o critério biológico 

(puramente etário) para a inimputabilidade dos menores. A esse respeito, Sposato (2000) 

esclarece que a inimputabilidade das crianças e dos adolescentes não lhes é atribuída em 

função de uma possível incapacidade de refletir acerca das condutas praticadas. Na opinião da 

autora, a decisão de conferir tratamento diferenciado a esse grupo etário decorre do 

entendimento de que é ineficiente submeter crianças e jovens ao sistema reservado aos adultos 

como estratégia de prevenção criminal.  

3.2 Medidas socioeducativas e a proposta do SINASE 

A adoção de medidas socioeducativas, em substituição à ações de caráter meramente 

retributivo e sancionatório típicos do modelo tutelar, consubstancia os princípios da doutrina 

de garantia de direitos que fundamenta o ECA. Por tais princípios, o adolescente autor de ato 
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infracional deve ser alvo de um conjunto de ações que contribuam em sua formação, de sorte 

que desenvolva, de maneira autônoma e solidária, os predicados da cidadania, evitando, dessa 

forma, a reincidência na prática de crimes. 

Significa dizer que ao atendimento socioeducativo possui dimensões jurídico-

sancionatórias e ético-pedagógicas. Assim, a ação das entidades e programas encarregados da 

execução da internação provisória de adolescentes infratores e das medidas socioeducativas 

devem propiciar o acesso a direitos, a oportunidade de superação das situações de exclusão 

vividas pelos menores, bem como a formação dos valores necessários à vida social.
15

 

Os procedimentos e serviços jurídicos que envolvem o processo de apuração de ato 

infracional constituem o atendimento inicial a que devem ser submetidos os adolescentes 

infratores. Esses procedimentos englobam o que é denominado ação judicial socioeducativa, 

ou seja, os atos realizados pelos diferentes órgãos envolvidos (secretarias de segurança 

pública e de assistência social, Ministério Público, Defensoria Pública, Juizados da Infância e 

Juventude). 

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) 

preconiza que o atendimento socioeducativo dos adolescentes apreendidos em flagrante ato 

infracional deve seguir o seguinte roteiro: apresentação à autoridade policial; apresentação à 

autoridade judiciária (após liberação aos pais ou apresentação ao Ministério Público); e 

encaminhamento à internação provisória, para posterior aplicação das medidas 

socioeducativas.
16

 

Sob a justificativa de que o ECA, ao dispor sobre a aplicação das medidas 

socioeducativas, traçou somente diretrizes genéricas acerca da matéria – provocando 

disparidades nas práticas dos órgãos responsáveis e expondo a efetividade das ações de 

proteção à discricionariedade das administrações –, o CONANDA instituiu em 2006, 

mediante resolução, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). 

                                                 
15

 Na definição do CONANDA, o atendimento socioeducativo engloba as ações de internação provisória de 

adolescentes e as subsequentes medidas socioeducativas realizadas pelas entidades e/ou programas competentes 

(BRASIL, 2006, p. 46). 
16

 O ECA define seis medidas socioeducativas que podem ser aplicadas aos adolescentes em decorrência da 

prática de ato infracional: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, 

liberdade assistida, semiliberdade e internação em estabelecimento educacional. 
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Convertido no ano seguinte em projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo ao 

Congresso Nacional,
17

 o SINASE apresenta como finalidade estabelecer um conjunto 

ordenado de princípios, regras e critérios a serem observados no processo de apuração dos 

atos infracionais e na execução das medidas socioeducativas previstas no ECA. 

O projeto de implantação do SINASE prevê que a participação dos entes subnacionais 

será coordenada pela União, de forma a se obter uniformidade nas políticas socioeducativas. 

A proposta enuncia direitos e garantias dos adolescentes infratores. Por outro lado, 

normatiza e explica regras a serem seguidas pelos programas de atendimento promovidos 

pelos governos e por entidades não governamentais além de subdividir os programas em 

espécies de meio aberto e de privação de liberdade, com requisitos específicos em cada caso. 

O SINASE também estabelece um conjunto de diretrizes que buscam padronizar os 

procedimentos jurídicos relacionados aos crimes praticados por menores, regulando desde a 

apuração do ato infracional até a aplicação das medidas socioeducativas, conforme os 

princípios de direitos humanos e em consonância com a Constituição Federal de 1988 e com o 

ECA. Além disso, definiu parâmetros de atendimento aos adolescentes, com ênfase em ações 

de educação, saúde e profissionalização, indicando como devem ser as equipes 

interdisciplinares e a estrutura de unidades de internação.  

Assim, o SINASE tenta efetivar as diretrizes do ECA referentes à natureza pedagógica 

das medidas socioeducativas e busca reduzir e adequar a aplicação de medidas 

socioeducativas restritivas de liberdade. 

                                                 
17

 O Projeto de Lei nº 1.627/2007 que institui o SINASE foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 2 de junho 

de 2009. Tramita, atualmente, no Senado Federal, como o SF-PLC nº 134/2009. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O objetivo geral estabelecido para este trabalho consiste em identificar, com base no 

modelo cognitivo-social descrito por McAlister (1998), as diferentes categorias de abordagem 

para o enfrentamento da violência infanto-juvenil contidas nos projetos de lei apresentados na 

Câmara dos Deputados no período de 2003 a 2010.  

Com tal finalidade, buscou-se os seguintes objetivos específicos: 

a) identificar os projetos de lei com tramitação iniciada na Câmara dos Deputados 

referentes à infância e à adolescência, apresentados no período enfocado; 

b) analisar as proposições encontradas para, com base nas categorias da teoria 

cognitivo-social descritas por McAlister (1998), delinear o padrão adotado nas abordagens de 

enfrentamento da violência infanto-juvenil. 

Os critérios para seleção das proposições são consistentes com o sugerido no modelo 

teórico referencial. A amostra foi composta por projetos concernentes ao tema geral da 

infância e da adolescência, a fim de neles se verificar possíveis repercussões quanto ao 

enfrentamento da criminalidade juvenil, ainda que tais proposições não façam menção 

explícita de se destinarem aos temas da segurança ou da contenção da violência. 

O presente estudo tem cunho exploratório e descritivo, com o intuito de caracterizar a 

participação da Câmara dos Deputados na temática mencionada, mediante a identificação das 

concepções subjacentes às propostas contidas nos projetos de lei selecionados. 

Conforme mencionado anteriormente, a teoria cognitivo-social propõe a idéia de que é 

possível compreender a gênese dos comportamentos violentos pelo estudo dos processos de 

interação do indivíduo com o ambiente, levando em conta, simultaneamente, os fatores 

subjetivos e as relações recíprocas entre o indivíduo e o seu meio moral, social e econômico. 

Segundo esse modelo teórico, as condutas são moldadas por incentivos do ambiente, em 

dinâmicas nas quais os indivíduos tomam parte de forma ativa, em busca de consequências 

que lhes proporcionem satisfação. 

Em outras palavras, é sugerido que tais processos de aprendizagem repercutem no 

problema da criminalidade, e seus efeitos podem ser discernidos mesmo em intervenções que 

não tragam explicitada a pretensão de agir sobre o fenômeno da violência. 

Quanto ao delineamento do estudo, buscou-se conectar o padrão de intervenção da 

Câmara dos Deputados no enfrentamento da violência juvenil (variável da pesquisa) aos 
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respectivos fatos empíricos, mediante a aplicação das categorias do modelo de Bandura 

apresentadas no Quadro 4. Tais categorias representam dimensões da variável, a serem 

aferidas pela identificação da frequência com que os diferentes tipos de propostas aparecem 

nos projetos selecionados. 

Quadro 4. Categorias para análise dos projetos de lei, sob a ótica do enfrentamento da 

violência praticada por crianças e adolescentes 

PROPOSTAS CATEGORIAS 
ELEMENTOS QUE SERVIRAM DE 

INDICADORES 

modificar o ambiente para 

reduzir a possibilidade de 

reações violentas ou mortais . 

A 

− redução da disponibilidade de instrumentos 

que possibilitam ou favorecem atitudes 

violentas (armas, álcool e outras drogas, por 

exemplo); 

− imposição de medidas de proteção da 

integridade física e psicossocial de vítimas e 

agressores; 

− outros itens de semelhantes. 

modificar o ambiente para 

mitigar o alcance ou a 

natureza de situações ou 

eventos conflitivos (amenizar 

as contingências que ensejam 

conflitos ou condutas 

violentas). 

B 

− melhoria das condições socioeconômicas da 

população; 

− aperfeiçoamento dos sistemas de 

atendimento judicial; 

− melhoria serviços públicos; 

− outros itens semelhantes. 

alterar as consequências dos 

comportamentos, para punir os 

atos violentos ou premiar os 

não-violentos. 
C 

− agravamento ou abrandamento de penas; 

− nova tipificação criminal 

− descriminalização de tipos penais; 

− medidas para redução da impunidade; 

− outros itens semelhantes; 

comunicar padrões de 

comportamentos sociais 

positivos, com a finalidade de 

estabelecer comportamentos 

pró-sociais. 

D 

− medidas educacionais em geral; 

− oferecimento de serviços de terapia; 

− execução de programas de esclarecimento; 

− outros itens de natureza semelhante. 

Fonte: adaptado de PIRES (2004, p. 89). 

Pires( 2004, p. 90) caracteriza as categorias acima enunciadas da seguinte forma: 

a) CATEGORIA A: abarca medidas protetivas para os indivíduos e de prevenção da 

violência; 

b) CATEGORIA B: trata de medidas que promovam mudanças estruturais no 

ambiente, de forma a propiciar melhoria das condições socioeconômicas da população; 
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c) CATEGORIA C: engloba medidas que alteram as consequências dos atos violentos 

praticados, incidindo sobre as práticas de coerção, seja pelo aumento ou diminuição das 

punições; 

d) CATEGORIA D: diz respeito a ações educativas dirigidas a grupos específicos ou a 

população em geral, para divulgar e promover padrões de conduta pró-sociais. 

A pesquisa compreendeu um levantamento bibliográfico prévio para contextualização 

do debate acerca da violência, da dinâmica de formulação de políticas públicas no âmbito do 

parlamento, dos paradigmas de responsabilização de menores no Brasil e seus 

desdobramentos sobre o problema da violência 

Em seguida, foi realizada busca para identificação das proposições a serem avaliadas. A 

análise incidiu sobre listagem das proposições obtida em pesquisa realizada pelo Centro de 

Documentação e Informação da Câmara dos Deputados (CEDI) nas bases de dados da 

Câmara dos Deputados, tendo sido considerados como critérios de busca as proposições que 

contivessem as palavras-chave “criança” ou “adolescente” nos campos “ementa” e 

“explicação da ementa”.  

Foram considerados os projetos de lei ordinária apresentados no período de 1º de 

janeiro a 27 de dezembro de 2010, compreendendo as legislaturas concomitantes ao governo 

Lula. Essa escolha tem como justificativa a intenção de possibilitar a averiguação, em estudo 

futuro, de possíveis correlações entre o conteúdo das políticas em trâmite na Câmara dos 

Deputados e as diretrizes do Poder Executivo para o tema da violência juvenil durante a 

gestão do Presidente Lula. 

Além desse critério, a delimitação levou em conta o interesse de abranger um período 

adjacente ao das publicações analisadas por Pires (2004), a fim de conferir um sentido de 

continuidade ao estudo. 

Os projetos selecionados foram agrupados segundo as quatro categorias de intervenção 

definidas, de forma a propiciar a análise quantitativa. 

Os procedimentos adotados para a análise correspondem ao método indutivo. Julga-se 

que as características do objeto a ser analisado, o aspecto multicausal da violência e a 

existência de uma gama muito ampla de enfoques a disputar primazia na formulação das 

políticas públicas, impõem uma investigação baseada na observação das particularidades dos 

projetos apresentados sobre o tema da infância e da adolescência, de forma a tornar possível a 

formulação de generalizações válidas quanto aos padrões de intervenção consubstanciadas 
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nos projetos originados na Câmara dos Deputados, no que concerne à questão do 

enfrentamento da violência. 

Uma vez que não se dispõe de elementos indicativos da tendência da Câmara dos 

Deputados em termos da proposição de políticas para o enfrentamento da violência, base que 

serviria para formularmos hipóteses a serem confirmadas, entende-se mais adequada uma 

pesquisa exploratória e descritiva. Em face da dificuldade de adotar um raciocínio apriorístico 

sobre os padrões de intervenção do parlamento no tema enfocado, a adoção de um 

procedimento exploratório minimiza o risco da afirmação de conclusões apartadas das 

evidências empíricas necessárias. 

Em relação às questões-problema do trabalho, será buscada resposta à seguinte 

indagação: quais enfoques podem ser considerados predominantes nos projetos de lei 

apresentados na Câmara dos Deputados relativos ao enfrentamento da violência praticada por 

crianças e adolescentes?  

Embora se saiba que a atuação legiferante não constitui a única forma pela qual o Poder 

Legislativo pode (ou deve) participar da formulação de políticas públicas, a presente pesquisa 

se concentrou na análise de projetos de lei ordinária cujo início de tramitação tenha ocorrido 

na Câmara dos Deputados no período enfocado.  

As demais possíveis formas de intervenção para o enfrentamento da violência e da 

criminalidade juvenis (como, por exemplo, a realização de audiências públicas para debate do 

assunto; o estudo do tema por comissões parlamentares especiais; o acompanhamento, 

fiscalização e avaliação de programas governamentais destinados à juventude) não fazem 

parte do escopo deste trabalho. Também não foram analisadas as espécies de proposição 

diversas do projeto de lei e as proposições de iniciativa do Senado. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram identificados na base de dados da Câmara dos Deputados 239 projetos de lei 

ordinária com tramitação iniciada entre 1º de janeiro de 2003 e 27 de dezembro de 2010, 

cujos campos ementa ou explicação da ementa no sistema de pesquisa apresentaram remissão 

aos termos criança, adolescente ou a combinação de ambos. A distribuição dos projetos no 

período considerado corresponde ao apresentado no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Frequência dos projetos de lei apresentados na Câmara dos Deputados 

relativos a crianças e/ou adolescentes – 2003/2010. 

 

 

Percebe-se uma concentração na apresentação de projetos relativos a crianças e 

adolescentes no primeiro ano de cada legislatura (2003 e 2007). 

Do total de proposições consideradas na pesquisa, quase metade, isto é, 48,9%, foi 

arquivada no intervalo estudado. Somente 8 projetos de lei (aproximadamente 3% do total das 

proposições selecionadas) tiveram sua tramitação concluída e foram aprovadas no âmbito da 

Câmara dos Deputados. 

A Tabela 1 demonstra que o Poder Executivo apresentou no período apenas 2 projetos 

referentes a crianças e adolescentes, um dos quais foi aprovado no âmbito da Câmara: trata-se 

do Projeto de Lei nº 1.627/2007, que dispõe sobre a implantação do SINASE. Esse projeto 

aguarda deliberação do Senado Federal, após ter sido apreciado na Câmara dos Deputados por 

comissão especial designada e pelo plenário. 
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Tabela 1. Estágio de tramitação dos projetos de lei no âmbito da Câmara dos 

Deputados 

SITUAÇÃO NO ÂMBITO DA 

 CÂMARA DOS DEPUTADOS 

ORIGEM 

TOTAIS 

PODER EXECUTIVO CÂMARA 

ARQUIVADAS 
 

115 115 

EM TRAMITAÇÃO 1 112 113 

APROVADAS NO ÂMBITO DA CÂMARA 1 7 8 

RETIRADAS PELO AUTOR 
 

1 1 

DEVOLVIDAS AO AUTOR 
 

2 2 

TOTAIS 2 237 239 

 

Percebe-se pelo Gráfico 2, que a maioria das proposições relativas ao tema da infância e 

da juventude originadas da Câmara dos Deputados não obteve aprovação no período, seja 

porque foram definitivamente excluídas do processo legislativo por arquivamento (48,5%), ou 

porque ainda não houve deliberação no âmbito das comissões ou do plenário. Todos os 118 

projetos arquivados, retirados pelo autor ou devolvidos que compõem a amostra são de 

iniciativa da Câmara. 

O pequeno número de projetos relativos a infância e a juventude oriundos do Poder 

Executivo pode representar um desinteresse do governo em intervir no tema mediante 

legislação nova, assim como também pode traduzir a disposição do Executivo em deixar a 

cargo do parlamento a tarefa de elaborar as políticas requeridas nessa área.  

Todavia, outro aspecto contrasta com essa interpretação: a maior celeridade na 

tramitação dos projetos apresentados pelo governo parece confirmar os argumentos discutidos 

anteriormente, na seção 3.4.2, acerca da preponderância do Poder Executivo diante do 

parlamento. Ressalte-se que, embora a Câmara dos Deputados tenha apresentado a maioria 

dos projetos analisados, a quase totalidade, isto é, 97% dos projetos de lei de iniciativa dos 

parlamentares não prosperou no período. 
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Gráfico 2. Estágio de tramitação dos projetos de iniciativa da Câmara dos Deputados 

 

 

A proporção de projetos aprovados pela Câmara dos Deputados em relação ao conjunto 

das proposições analisadas foi muito pequena: apenas 8 tiveram tramitação concluída com 

aprovação no âmbito da Câmara, dentre os quais, somente 1 foi convertido em norma jurídica, 

6 tramitam no Senado e 1 foi arquivado definitivamente por ter sido rejeitado nessa casa 

revisora. 

Dentre as proposições de iniciativa da Câmara dos Deputados consideradas, somente o 

Projeto de Lei nº 276/2003, da Deputada Marinha Raupp (PMDB-RO) foi convertido em 

norma jurídica (Lei nº 11.185, de 2005). Essa lei alterou o ECA para assegurar assistência 

psicológica a crianças e adolescentes no âmbito do SUS, apenas reafirmando um direito já 

implícito em outras regulamentações. 

 

Tabela 2. Projetos de lei aprovados no âmbito da Câmara dos Deputados 

SITUAÇÃO FREQUÊNCIA 

APROVADO NA CÂMARA E  REJEITADO PELO SENADO  1 

APROVADOS NA CÂMARA, AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO DO SENADO 6 

TRANSFORMADO EM NORMA JURÍDICA 1 

TOTAL 8 

 

APROVADAS NO 
ÂMBITO DA 

CÂMARA
3,0%

ARQUIVADAS
48,5%

DEVOLVIDAS AO 
AUTOR

0,8%

EM TRAMITAÇÃO
47,3%

RETIRADAS PELO 
AUTOR

0,4%
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As razões que ensejaram um alto percentual de arquivamento dos projetos são variadas, 

mas merece ser destacado o fato de que o arquivamento dos projetos ocorreu, 

majoritariamente, sem a análise do mérito das propostas, em razão de retirada do projeto pelos 

autores, declaração de prejudicialidade ou término da legislatura. 

 

Gráfico 3. Projetos de lei arquivados por deliberação da Câmara dos Deputados 

 

O grande número de projetos arquivados sem análise de mérito pode representar uma 

baixa efetividade do processo legislativo. Mas a questão requer análise específica. 

Os projetos foram categorizados conforme o padrão da intervenção neles sugerida. 

Adotou-se como critério a possibilidade atribuir ao mesmo projeto mais de uma categoria, 

conforme premissa do modelo teórico cognitivo-social, que preconiza a conjugação de ações 

multisetoriais para o enfrentamento da violência. 

Verifica-se pelo Gráfico 4 que houve relativo equilíbrio na frequência das propostas 

categorizadas como A, B e C, com pequeno predomínio da categoria B. 

O conjunto das propostas se distribui, portanto, entre ações para proteção da integridade 

física dos indivíduos (categoria A), mudanças socioambientais e econômicas das crianças e 

adolescentes (categoria B); e alterações nas respostas coercitivas aos crimes praticados 

(categoria C). 

Houve um percentual muito baixo de propostas que versam sobre programas para 

comunicação de comportamentos pró-sociais (categoria D). 

ARQUIVADAS POR DECURSO DE 

LEGISLATURA

PREJUDICADAS

REJEITADAS NO ÂMBITO DA 

CÂMARA

RETIRADAS

32

51

20

13
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Gráfico 4. Frequência das categorias identificadas nos projetos de lei apresentados na 

Câmara dos Deputados 

 

CATEGORIAS PROJETOS 
FREQUÊNCIA EM RELAÇÃO AO  

TOTAL DE PROJETOS ANALISADOS 

A 102 43% 

B 117 49% 

C 80 33% 

D 12 5% 

Nota: diversos projetos apresentaram combinações de categorias.  

A Tabela 3 resume o conjunto de proposições nas quais estão evidenciadas mais de uma 

categoria. Esse conjunto é formado por 59 projetos de lei, correspondendo a 24,7% do total de 

proposições analisadas. Essa frequência demonstrou que não há forte tendência de associação 

de estratégias. Todavia, evidenciou uma aproximação com os resultados obtidos no estudo de 

Pires (2004) acerca das publicações da Câmara dos Deputados relativas ao enfrentamento da 

violência, nas quais houve predomínio na associação de propostas ligadas a mudanças 

socioeconômica e ambientais (categoria B) com as demais estratégias. 

 

Tabela 3. Frequência dos projetos de lei que apresentaram associação entre as 

categorias consideradas 

CATEGORIAS 
FREQUÊNCIA EM RELAÇÃO AO TOTAL DE PLs 

CONSIDERADOS NA PESQUISA 

A e B 5,4% 

A e C 9,2% 

A, B e C 2,9% 

B e C 3,3% 

B, C e D 2,5% 

B e D 1,3% 

TOTAL DE OCORRÊNCIAS  24,7% 

102
117

80

12

A B C D
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A comparação entre os conjuntos de projetos arquivados ou devolvidos, de um lado, e 

aprovados ou ainda em tramitação, de outro, revela uma maior permanência das propostas 

categorizadas no grupo A, ao mesmo tempo em que houve maior número de arquivamentos 

dos projetos incluídos na categoria C. 

 

Tabela 4. Comparação das categorias quanto a tendência de arquivamento 

CATEGORIAS 
ARQUIVADOS OU 

DEVOLVIDOS 

APROVADOS OU EM 

TRAMITAÇÃO 

-A- 33% 53% 

-B- 48% 50% 

-C- 40% 26% 

-D- 6% 4% 

 

Entre os 239 projetos de lei analisados, somente 57 abordam diretamente aspectos da 

responsabilização de crianças e adolescentes, intervindo no sistema socioeducativo ou 

estabelecendo, em alguma medida, novas regras sancionatórias. A proposta mais abrangente 

corresponde ao Projeto de Lei nº 1.627/2007, do Executivo, que regulamenta o SINASE. 

Os dados resumidos no Gráfico 3 e na Tabela 4 demonstram que predominaram no 

conjunto de projetos de lei da Câmara dos Deputados relativos a crianças e adolescentes, em 

proporções aproximadas, propostas que abarcam medidas preventivas e de proteção da 

integridade física das crianças e dos adolescentes (categorizados como A) e projetos que 

sugerem medidas que promovam mudanças estruturais no ambiente, de forma a propiciar 

melhoria das condições socioeconômicas da população. 

O quantitativo de propostas que se destinam a modificar as consequências dos atos anti-

sociais ou violentos com medidas coercitivas ou socioeducativas também é significativo, mas 

surge num patamar comparativamente inferior. 

Evidenciaram-se poucas iniciativas para formulação de políticas baseadas em 

programas educativos, destinados a disseminar modelos pró-sociais de conduta. 

Vemos que o padrão predominante nos projetos de lei da Câmara dos Deputados 

referente a crianças e adolescente, no que tange a questão do enfrentamento da violência, 

demonstra correlação com as estratégias preconizadas pela OMS (estratégias individuais, 

relacionais, comunitárias e sociais), conforme descrito na seção 3.3. 
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6 CONCLUSÕES 

O agravamento dos padrões de violência e o aumento continuado dos índices de 

criminalidade no Brasil, particularmente a que envolve crianças e adolescentes, exige, de 

forma premente, intervenções eficazes por parte do poder público e da sociedade em geral. 

A despeito da grande quantidade de estudos dedicados a compreensão da violência, 

ainda não se logrou alcançar uma explicação satisfatória e suficientemente abrangente do 

problema, base necessária para traçarmos políticas eficazes de enfrentamento. 

O tema é controverso, a violência é plural. Assim, as diversas teorias sobre a violência 

devem ser tomadas como ferramentas úteis, mas insuficientes se tomadas isoladamente, que 

nos aproximam paulatinamente das soluções possíveis para a contenção da violência e do 

crime. 

Um dos argumentos mais presentes na literatura utilizada neste trabalho consiste na 

assertiva de que o enfrentamento da violência juvenil requer medidas múltiplas, coerentes e 

sinérgicas, com o estabelecimento de conexões entre as políticas sociais e as políticas de 

segurança pública. 

O estudo realizado propiciou o entendimento de que as políticas públicas direcionadas a 

contenção da violência juvenil devem compatibilizar práticas de segurança inovadoras com 

cidadania, concentradas na idéia da prevenção, de forma a abranger agressores e vítimas. 

No que tange ao processo geral de formulação das políticas públicas, ficou clara a 

necessidade de participação social constante. Nesse aspecto o parlamento tem incumbência 

importante e deve encontrar mecanismos para superar as restrições impostas a sua atuação em 

decorrência da preponderância exercida pelo Poder Executivo na definição da agenda 

decisória e no processo legislativo. 

A análise dos projetos de lei da Câmara dos Deputados relativos a infância e a 

juventude no período focalizado demonstrou, sob a ótica do modelo cognitivo-social, que 

houve um predomínio de estratégias direcionadas a prevenção, a proteção da integridade das 

crianças e dos adolescentes e a mudanças socioambientais e econômicas, com o intuito de 

mitigar a incidência de comportamentos violentos e do crime. 

Todavia, também foi evidenciado que ainda são reduzidas as iniciativas que consorciam 

intervenções de natureza multisetorial conforme preconizado no modelo teórico descrito por 
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McAlister (1998) e nas formulações de Freire (2009) acerca das políticas de segurança 

pública.  

Conclui-se que é necessária maior ênfase na formulação de políticas públicas que 

realizem o enfrentamento da criminalidade juvenil por intermédio de medidas integradas e 

descentralizadas, com o envolvimento de várias instituições e atores públicos. 

Outras dimensões da atuação da Câmara dos Deputados na temática da violência juvenil 

– além da ação legiferante – não foram contempladas neste estudo,  como, por exemplo, o 

trabalho das comissões parlamentares (permanentes ou temporárias). 

Tendo em conta as limitações desta pesquisa no que diz respeito às formas de 

intervenção analisadas, ao período considerado e ao enfoque quantitativo adotado, sugere-se a 

continuidade do estudo, com vistas a obtenção de informações ainda mais representativas e de 

resultados mais acurados sobre o tema. 
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ANEXO 

Listagem dos projetos de lei categorizados 

(dados fornecidos pelo CEDI/Câmara dos Deputados) 

 



58 

PL COMB EMENTA AUTOR APRESENT REGIME APRECIACAO SITUAÇÃO NA CD 

PL 309/2003 

AB 

Acrescenta artigo a Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976. Explicação da 
Ementa: Aumenta em 1/3 (um terço) a pena pela utilização de crianças e 

adolescentes no tráfico de drogas. 

Pastor Reinaldo 

12/03/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 7777/2010 

B 

Altera os requisitos para candidatura a membro do Conselho Tutelar, e dá 

outras providências. Explicação da Ementa: Altera a Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990. 

Marcelo Itagiba 

17/08/2010 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões - Art. 24 II 

CSSF: tramitando em 

conjunto 

PL 48/2003 

-C- 

Altera o art. 111 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Explicação: Garante ao adolescente a igualdade 

na relação pré-processual e a defesa técnica por advogado, inclusive em 
remissão transacionada. 

Alceu Collares 

18/02/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 67/2003 

-B- 

Altera o art. 132 da Lei nº 8.069, 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança 

e do Adolescente, permitindo a recondução de Conselheiros Tutelares, sem 
restrições. 

Pompeo de Mattos 

18/02/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 138/2003 

A-C 

Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), 

para que o Artigo 244 - A e §1º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
com a redação dada pela Lei nº 9.975, de 23 de junho de 2000, seja 

considerado hediondo. Explicação: Caracterizando como crime hediondo a 

submissão de criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual. 

Dimas Ramalho 

20/02/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 178/2003 

A- 

Acresce Seção I - A e altera os artigos 156 e 157 da Lei nº 8.069, de 1990 - 

Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Explicação: 

Estabelece normas para ação de perda ou suspensão do pátrio poder do 
menor abandonado, sendo anteriormente realizados procedimentos para a 

preservação dos vínculos familiares. 

Reginaldo Lopes 

25/02/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

CCJC - Aguardando 

Designação de Relator 

PL 227/2003 

B 
Destina dez por cento da arrecadação do jogo de bingo permanente ao 
Fundo Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - FNCA. 

Moisés Lipnik 
26/02/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 234/2003 

A 

Acrescenta parágrafos ao art 132 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940, Código Penal. Explicação: Caracteriza como Crime 
contra a Pessoa a exploração do trabalho infantil, agravando a pena do 

infrator se a atividade resulta a morte da criança ou adolescente. 

Carlos Nader 

27/02/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 276/2003 

B-D 

Altera o art. 11 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e dá outras 
providências. _NOVA EMENTA DA REDAÇÃO FINAL: Altera o caput 

do art. 11 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Explicação: 
Garante o atendimento psicológico às crianças e adolescentes através do 

SUS. 

Marinha Raupp 

11/03/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

Transformada no(a) 
Lei Ordinária 

11185/2005 

PL 283/2003 

-B- 

Dispõe sobre caso de concessão de visto permanente a estrangeiro 
residente no Brasil. Explicação: Concede visto permanente a estrangeiro 

que tiver sob sua responsabilidade econômica criança ou adolescente junto 

a entidade filantrópica, alterando a Lei 6815 de 19 de agosto de 1980. 

Laura Carneiro 

11/03/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 307/2003 

A- 

Dispõe sobre a subtração de criança ou adolescente, com o fim de 

colocação em lar substituto. Explicação: Altera as Leis nºs 8.069, de 1990 

e 8.072, de 1990. 

Zenaldo Coutinho 

12/03/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

PLEN - Pronta para 

Pauta 
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PL 395/2003 

-B- 

Inclui § 3º no art. 102 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Explicação: Dispõe que em caso de internação 

de criança ou adolescente em abrigo mantido pelo Poder Público, poderá 

este cobrar dos pais ou responsáveis com capacidade financeira, 
ressarcimento das despesas com o menor. 

Paulo Rocha 

18/03/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 521/2003 

-D 

Dispõe sobre a criação do Programa Nacional de Orientação e Informação 

para a Criança e o Adolescente e dá outras providências. 

Bernardo Ariston 

26/03/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 561/2003 

A- 

Acrescenta parágrafo único ao art. 79 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com o objetivo de 
proibir o uso de imagens eróticas, pornográficas ou obscenas no material 

escolar. 

Elimar Máximo 

Damasceno 
28/03/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 684/2003 

A-B-C- 
Acrescenta dispositivo no Estatuto da Criança e do Adolescente para 
tipificar o crime de expor a perigo a vida ou a integridade física de criança 

ou adolescente. Explicação: Altera a Lei nº 8.069 de 1990. 

Pastor Reinaldo 
08/04/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 760/2003 

A-B- 

Altera os artigos 92, 155 e 157 da Lei nº 8.069, de 1990, Estatuto da 
Criança e do Adolescente, e dá outras providências. Explicação: 

Estabelece normas para perda ou suspensão do pátrio poder da família de 

menor institucionalizado; garante a assistência judiciária ao dirigente do 
abrigo na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes; prioriza a 

tramitação do processo de destituição do poder familiar de menor 

internado em abrigo. 

Maria do Rosário 

15/04/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 852/2003 

-C- 

Modifica os arts. 121, 123, 124 e 185 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras 

providências. Explicação: Aumenta para 6 (seis) anos o período de 

internação do menor infrator; estabelece que em casos excepcionais, o réu 
adolescente, entre 16 e 21 anos, pode permanecer incomunicável, podeser 

transferido para estabelecimento penal, desde que cumpra a internação 
separado dos condenados maiores. 

Luiz Antonio 
Fleury 

29/04/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 904/2003 

-C- 

Modifica a redação dos § 3º e 5º do art. 121, da Lei nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Explicação: 

Autoriza o aumento do período de internação e o limite de idade para 
liberação do menor infrator nos crimes de homicídio e latrocínio. 

Rogério Silva 

06/05/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 969/2003 

A- 

Modifica dispositivos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e dá outras 

providências. Explicação: Fixando multa para o estabelecimento que 
vender bebida alcoólica a criança ou adolescente. 

Carlos Nader 

13/05/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões - Art. 24 II 

CCJC - Pronta para 

Pauta 

PL 985/2003 

A-C- 

Acrescenta o parágrafo único ao art. 241 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990. Explicação: Inclui na aplicação de pena de reclusão quem efetuar ou 
favorecer a produção, transmissão ou divulgação via Internet de imagem 

criada por computação gráfica, contendo cena erótica ou pornográfica 

envolvendo criança ou adolescente. 

Maria do Rosário 

14/05/2003 

Urgência Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 986/2003 

A-C- 

Acrescenta o art. 237-A à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe 

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Explicação: Define e tipifica 

como crime passível de pena de reclusão de 4 a 6 anos e multa a promoção 
ou facilitação do tráfico de criança ou adolescente, aumenta a pena para 6 

a 10 anos no caso da utilização de violência, fraude ou ameaça grave. 

Maria do Rosário 

14/05/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

PLEN - Pronta para 

Pauta 
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PL 1002/2003 

-B- 

Disciplina o trabalho educativo dos adolescentes, previsto no art. 68 da Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, e 

dá outras providências. Explicação: Normatiza o trabalho educativo dos 

adolescentes, assegura direitos trabalhistas e previdenciários. 

Carlos Nader 

15/05/2003 

Urgência art. 
64 CF 

Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 1030/2003 

A-C- 

Introduz art. 229-A no Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990. Explicação: Tipifica como crime a 

realização de tatuagem ou colocação de adereços (piercing) em crianças e 
adolescentes, sem autorização dos pais ou responsáveis. 

Elimar Máximo 

Damasceno 
21/05/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

ARQUIVO - 

Arquivada 

PL 1134/2003 

-B- 

Modifica o art. 132 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Explicação: Libera o número de recondução dos 
membros dos Conselhos Tutelares Municipais. 

Nelson Proença 

28/05/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 1183/2003 

-B- 

Altera o caput e insere parágrafo 2º ao art. 134 da Lei nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, disciplinando a 
remuneração dos membros do Conselho Tutelar. 

Pompeo de Mattos 

03/06/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 1201/2003 

A- 

Altera o art. 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a fim de 

estabelecer que cabe à autoridade judiciária disciplinar a participação de 
crianças e de adolescentes em eventos artísticos públicos. Explicação: 

Restringe a participação de menor em produção artística, proibe a 

exposição a situações de constrangimento físico ou psicológico, 
humilhação, lascívia, depreciação de sua auto - imagem e de submissão a 

situação vexatória; altera a Lei nº 8.069, de 1990. 

Elimar Máximo 

Damasceno 

05/06/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 1244/2003 

-B- 

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, e dá outras providências. Explicação: Inclui 
como competência do Ministério Público a representação para aplicação de 

medida psico-sócio-educativa. 

João Alfredo 

11/06/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Aguardando 

Retorno 

PL 1512/2003 

A- 
Acrescenta o art. 258-A à Lei nº 8.069 de 1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). Explicação: Penaliza o responsável pelo estabelecimento 

onde se verifique a venda de bebida alcoólica a menor. 

Carlos Sampaio 
22/07/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

CCJC - Tramitando em 
Conjunto 

PL 1596/2003 

A- 
Torna indispensável autorização judicial para a criança ou adolescente 
viajarem para fora da Comarca onde residem, nos casos que especifica. 

Gastão Vieira 
31/07/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

CCJC - Tramitando em 
Conjunto 

PL 1597/2003 

A- 

Torna pública e incondicionada a ação penal quando a vítima de crime 
sexual for criança ou adolescente, modificando o art. 225 do Decreto-Lei 

nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e torna hediondo o 

delito de exploração sexual contra menor de quatorze anos, acrescentando 
art. à Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990. 

Gastão Vieira 

31/07/2003 

Prioridade Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 1612/2003 

C 

Dispõe sobre os deveres dos adolescentes privados de liberdade. 

Explicação: Alterando a Lei nº 8.069, de 1990. 

Rogério Silva 

04/08/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 
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PL 1645/2003 

-B- 

Acrescenta incisos aos arts. 136 e 148, suprime parte do § 1º do art. 42 e 
altera a redação do art. 260 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 

(Estatuto da Criança e do Adolescente). Explicação: Atribui ao Conselho 

Tutelar e à Justiça da Infância e da Juventude a elaboração de cadastro de 
crianças e adolescentes a serem adotados e de pessoas interessadas e em 

condições de adoção. 

José Roberto 
Arruda 

07/08/2003 

Prioridade Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 1679/2003 

-B- 

Faculta a implantação de postos de Varas da Infância e Juventude em 

aeroportos internacionais, acrescentando dispositivo à Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Luciano Leitoa 

13/08/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 1811/2003 

-B- 

Acrescenta o art. 258-A à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto 

da Criança e do Adolescente. Explicação: Destina a multa por permitir a 

participação de menor em espetáculo para as clínicas especializadas em 
dependentes químicos e alcoólatras, permitindo a substituição da pena por 

prestação de serviço à comunidade ou às clínicas. 

Laura Carneiro 

27/08/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 1818/2003 

-B- 

Introduz art. 89-A na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da 
Criança e Adolescente - introduz inciso XII, no art. 136, da mencionada 

lei. Explicação: Cria o Sistema Integrado de Cadastro, com informações 

sobre exploração sexual de menores. 

Paulo Gouvêa 

27/08/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 1871/2003 

-B-C- 

Acrescenta parágrafos ao art. 120 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 

que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras 

providências. Explicação: Dispõe que as unidades executoras de medidas 
socioeducativas deverão desenvolver projetos de atividades 

profissionalizantes; estabelecendo que o lucro obtido com a venda dos 

produtos será dividido entre o adolescente, a família e as despesas de 
custeio. 

Antonio Carlos 

Biscaia 

03/09/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

aprovado - remetido ao 

senado 

PL 1873/2003 

A- 

Modifica a redação do art. 232 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Explicação: Aumenta a pena de 
detenção para quem submete o menor a situações vexaminosas e 

constrangedoras que possam atingir sua auto-estima, aumenta a pena se o 

autor tiver autoridade, guarda ou vigilância do menor. 

Marcos de Jesus 

03/09/2003 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 1894/2003 

-B-C-D 

Acrescenta o § 3º e o § 4º ao art. 120 da Lei nº 8.069 , de 13 de julho de 

1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Explicação: Dispõe que as 

unidades executoras de medidas socioeducativas deverão desenvolver 
projetos de atividades profissionalizantes; estabelecendo que o lucro 

obtido com a venda dos produtos será dividido entre o adolescente, a 

família e as despesas de custeio. 

Vieira Reis 

04/09/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 1908/2003 

A-C- 

Acrescenta parágrafo único ao art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 - Código Penal. Explicação: Agrava a pena do crime de 

lesão corporal se o crime for praticado contra idoso, pessoa deficiente, 
criança ou adolescente. 

Rubens Otoni 

04/09/2003 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

CCP - Tramitando em 

Conjunto 

PL 2081/2003 

A-B- 

Modifica a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que "dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências", limitando 

a veiculação de espetáculo ou programa impróprio em local público ou em 
veículo de transporte público. 

João Campos 

25/09/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

CCJC - Pronta para 

Pauta 
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PL 2325/2003 

A-B- 

Acrescenta inciso VI ao artigo 138 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 - Código de Trânsito Brasileiro. Explicação: Proibe a habilitação de 

pessoas condenadas por crime de abuso sexual contra criança e 

adolescente, como condutor de transporte escolar. 

Pastor Reinaldo 

21/10/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 2345/2003 

-B- 

Destina 3% da arrecadação das loterias e concursos de prognósticos para 

entidades filantrópicas e sociedades civis de interesse público que prestem 

assistência à criança e ao adolescente. 

Luiz Bassuma 

22/10/2003 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 2357/2003 

A-C- 

Acrescenta parágrafo ao art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 - Código Penal. Explicação: Aumenta a pena de um 

terço para o crime de lesão corporal quando a vítima for idoso, pessoa 
portadora de deficiência, criança ou adolescente. 

Sandes Júnior 

23/10/2003 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

CCP - Tramitando em 

Conjunto 

PL 2382/2003 

-B-D 

Acrescenta parágrafos ao art. 120 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - 

Estatuto da Criança e do Adolescente -, para dispor sobre o 
desenvolvimento de projetos de profissionalização do adolescente e a 

partilha dos lucros e dá outras providências. 

Leonardo Picciani 

29/10/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 2375/2003 

A-C- 

Modifica o Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código 
Penal; a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980; e a Lei nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, para estabelecer a 

tipificação criminal do tráfico de pessoas, suas penalidades e outras 
disposições correlatas. Explicação: Inclui na tipificação o tráfico de 

pessoas e crianças para fins de prostituição, trabalhos forçados, trabalho 

escravo, remoção e comercialização de órgão humano. 

Antonio Carlos 
Pannunzio 

29/10/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

CCJC - Pronta para 
Pauta 

PL 2449/2003 

-B- 

Acrescenta os art. 79-A e 257-A à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Explicação: 

Exige que na embalagem dos videojogos haja informações da faixa etária e 

frases de advertência sobre conteúdo de violência. 

Rogério Silva 

11/11/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 2460/2003 

-B- 

Altera dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Explicação: 

Atribui ao Conselho Tutelar a competência para decidir sobre a 

recondução ou não de seus membros; estabelecendo o direito aos 
benefícios previdenciários e a remuneração; altera a Lei nº 8.069, de 1990. 

Paulo Pimenta 

11/11/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 2481/2003 

A-B- 
Dispõe sobre o estímulo à guarda e adoção de criança ou adolescente órfão 

ou abandonado. 

Selma Schons 
12/11/2003 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 2523/2003 

-C- 

Acrescenta art. à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da 
Criança e do Adolescente, para aumentar o limite máximo da medida de 

internação do menor que comete ato infracional descrito como homicídio, 

e dá outras providências. Explicação: Aumenta para seis anos o limite 
máximo de internação do menor infrator e para nove anos caso o ato 

infracional descrito como homicídio tenha sido praticado após a imposição 

de medida sócio-educativa pela prática anterior do mesmo ato, não se 
aplicando a liberdade compulsória aos 21 (vinte e um) anos. 

Moroni Torgan 

19/11/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=138623
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=138902
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=139254
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=139910
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=139773
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=141860
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=142028
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=142426
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=143463
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PL 2575/2003 

A-B-C- 

Altera dispositivos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Explicação: Altera 

dispositivos sobre adoção internacional e medidas socioeducativas de 

internação do menor infrator em estabelecimentos de recuperação e 
ressocialização; aumenta para 16 anos a idade de início da atividade 

laboral do menor; agrava a pena para o crime de pedofilia pela Internet e 

para as pessoas que usam menores como "escudo humano" em movimento 
de manifestação coletiva. 

Ronaldo 
Vasconcellos 

25/11/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 2588/2003 

-C- 

Altera os arts. 103, 108, 121, 122 e 123, da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 

1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, dispondo sobre medidas de 
repressão aos atos infracionais graves e aos correspondentes aos crimes 

hediondos. 

Vicente Cascione 

25/11/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 2628/2003 

-C- 

Altera dispositivos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Explicação: Estabelece a 

transferência para prisão comum de infrator quando completar dezoito 

anos; aumentando o período de internação para oito anos. 

Jutahy Junior 

28/11/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 2654/2003 

A- 

Dispõe sobre a alteração da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, e da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 

de 2002, o Novo Código Civil, estabelecendo o direito da criança e do 
adolescente a não serem submetidos a qualquer forma de punição corporal, 

mediante a adoção de castigos moderados ou imoderados, sob a alegação 

de quaisquer propósitos, ainda que pedagógicos, e dá outras providências. 
Explicação: Proíbe qualquer forma de castigo físico em criança e 

adolescente. 

Maria do Rosário 

02/12/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Aguardando 

Deliberação de 

Recurso 

PL 2689/2003 

A-C- 
Tipifica o crime de tráfico de criança e adolescente para fins de exploração 
sexual. Explicação: Altera a Lei nº 8.069, de 1990. 

Ann Pontes 
05/12/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

CCP - Tramitando em 
Conjunto 

PL 2705/2003 

-B-C-D 

Acrescenta dispositivos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Explicação: Dispõe sobre o desenvolvimento de projetos de 

profissionalização do adolescente infrator e a partilha dos lucros de seu 

trabalho. Altera a Lei nº 8.069, de 1990. 

Reinaldo Betão 

09/12/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 2799/2003 

-B-C-D 

Altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. Explicação: Dispõe que as 

unidades executoras de medidas socioeducativas deverão desenvolver 

projetos de atividades profissionalizantes, estabelecendo que o lucro obtido 
com a venda dos produtos, serão divididos entre o adolescente, a família e 

as despesas de custeio. Altera a Lei nº 8.069, de 1990. 

Alexandre Santos 

17/12/2003 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 2885/2004 

-B- 

Altera a redação da Lei nº 8.069, de 1990, que "dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente". Explicação: Autoriza os contribuintes a 

destinar doações aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente no 

ato do preenchimento da declaração anual do Imposto de Renda e, no caso 
de recolhimento mensal (carnê-leão), realizar a dedução nos meses de 

competência. 

Paulo Baltazar 

27/01/2004 

Prioridade Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=144931
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=145145
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=146077
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PL 3022/2004 

-B-C- 

Acrescenta dispositivos ao art. 120 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, que "dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá 

outras providências". Explicação: Dispõe que as unidades executoras de 

medidas socioeducativas deverão desenvolver projetos que incluam 
atividades de profissionalização, distribuindo o lucro obtido com a venda 

do produto do trabalho entre o adolescente infrator, a família e o custeio 

das despesas do Estado com o menor submetido a regime de semi-
liberdade. 

Carlos Nader 

02/03/2004 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 3109/2004 

C 

Altera a redação do art. 61 do Código Penal, que trata do conceito de 

reincidência para efeitos penais. Explicação da Ementa: Considera 
reincidente o agente que comete novo crime já tendo sido condenado, 

ainda que não haja trânsito em julgado, e o agente que tiver sofrido medida 

de internação quando menor; alterando o Decreto-lei nº 2.848, de 1940. 

Severino 

Cavalcanti 
10/03/2004 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 3425/2004 

-B- 

Altera os arts. 132 e 133 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 que 

dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências. Explicação: Reduz para 18 (dezoito anos) a idade para 
candidatura a membro do Conselho Tutelar; inclui entidade estudantil de 

representação estadual devidamente registrada e reconhecida para escolha 

de um dos membros do Conselho. 

João Caldas 

28/04/2004 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 3444/2004 

-C- 

Acrescenta dispositivo à Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990 - Estatuto da 

Criança e do Adolescente, para dispor sobre a internação do adolescente 

que praticar ato infracional de tráfico ilícito de entorpecentes 

Jefferson Campos 

04/05/2004 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 3550/2004 

-B- 

Altera o inciso I do art. 12 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 

que trata da legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá outras 

providências. Explicação: Autoriza a dedução do imposto de renda das 
pessoas físicas cujas contribuições são feitas às entidades de atendimento 

registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

Daniel Almeida 

13/05/2004 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

CFT - Tramitando em 

Conjunto 

PL 3658/2004 

-B- 

Da nova redação ao art. 260 da Lei nº 8.069 (ECA), de 13 de julho de 
1990, acrescentando incisos com alternativa para as pessoas físicas e 

jurídicas fazerem doações dedutíveis no imposto de renda, a projetos 
aprovados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente. 

Walter Feldman 

26/05/2004 

Prioridade Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 3853/2004 

-B-D 

Dispõe sobre o trabalho educativo do adolescente, previsto no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

Carlos Sampaio 

23/06/2004 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões - Art. 24 II 

CTASP - Aguardando 

Parecer 

PL 3974/2004 

D 

Institui Programa "Paz na Escola", de Ação Interdisciplinar e de 

Participação Comunitária para Prevenção e Controle da Violência nas 
Escolas da Rede Pública de Ensino e dá outras providências. 

Carlos Nader 

02/08/2004 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 3993/2004 

A- 

Altera o art. 78 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente incluindo obrigação de embalar 

anúncios classificados que contenham apelo pornográfico. 

José Divino 

09/08/2004 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

CCJC - Tramitando em 

Conjunto 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=154661
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=250786
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=251187
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http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=255579
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http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=261506
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PL 4126/2004 

A-B- 

Acrescenta o art. 161-A ao Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 
- Código de Processo Penal - para prever regras especiais quanto à 

realização de laudo pericial e psicossocial nos crimes contra a liberdade 

sexual de criança ou adolescente. 

Comissão 
Parlamentar Mista 

de Inquérito com a 

finalidade de 
investigar as 

situações de 

violência e redes de 
exploração sexual 

de crianças e 

adolescentes no 
Brasil. 

14/09/2004 

Urgência art. 
155 RICD 

Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

MESA - Aguardando 
Retorno 

PL 4144/2004 

A-C- 

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, a Lei nº 9.296, de 24 de 

julho de 1996, e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, e dá 
outras providências. Explicação: Tipifica o crime informático, praticado 

por "hackers", inclui os crimes de sabotagem, falsidade e fraude 

informática; autoriza as autoridades a interceptarem dados dos provedores 
e prevê a pena de reclusão para quem armazena, em meio eletrônico, 

material pornográfico, envolvendo criança e adolescente. 

Marcos Abramo 

15/09/2004 

Urgência art. 

155 RICD 

Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Tramitando 

em Conjunto 

PL 4145/2004 

A- 

Acrescenta artigo à Lei nº 8.069, de1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente -, tornando permanente o crime previsto no artigo 237 dessa 

mesma lei. Explicação: Torna permanente o crime de subtração de criança 

ou adolescente de quem possuir sua guarda. 

Marcos Abramo 

15/09/2004 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 4226/2004 

A- 

Modifica a redação do artigo 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Explicação: Torna obrigatória a 

comunicação à autoridade policial e ao Ministério Público a suspeita de 
ocorrência de qualquer violência (maus-tratos) contra criança ou 

adolescente. 

Milton Cardias 

06/10/2004 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 4295/2004 

C 

Dá nova redação ao artigo 108 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 
Explicação da Ementa: Aumenta para 90 (noventa dias), prorrogáveis por 

mais 90 (noventa), o prazo para internação do adolescente, antes da 

sentença. 

Pastor Francisco 
Olímpio 

21/10/2004 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 4361/2004 

A- 

Modifica a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que "dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente", estabelecendo limites ao 

funcionamento de casas de jogos de computadores. Explicação: Disciplina 
o funcionamento dos estabelecimentos que oferecem jogo eletrônico ou 

diversão eletrônica, destinados ao público infanto-juvenil (lan - house). 

Vieira Reis 

09/11/2004 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

CCP - Aguardando 

Encaminhamento 

PL 4388/2004 

-B-C- 
Dispõe sobre o trabalho educativo de que trata o art. 68 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Explicação: Altera a Lei nº 8.069, de 1990. 

Nelson Pellegrino 
10/11/2004 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

CTASP - Tramitando 
em Conjunto 

PL 4478/2004 

A- 

Acresce parágrafo único ao art. 243 da Lei nº 8.069 de 13 de julho de 
1990, e dá outras providências. Explicação: Aumenta a pena por venda ou 

fornecimento de produto que cause dependência caso fique comprovado 

que a criança ou adolescente o tenha utilizado. 

Enio Bacci 

18/11/2004 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

CCJC - Pronta para 
Pauta 

PL 4488/2004 

-B- 

Prevê recursos no orçamento para programas em favor da criança e 

adolescente e dá outras providências. Explicação: Altera a Lei nº 8.069, de 

1990. 

Enio Bacci 

18/11/2004 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 
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PL 4494/2004 

A- 

Altera a redação do art. 245 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
"Estatuto da Criança e do Adolescente". Explicação: Obrigando a 

comunicação sigilosa à autoridade policial e ao Ministério Público de 

notícia de qualquer suspeita ou confirmação de maus-tratos a criança ou 
adolescente. 

Ann Pontes 

18/11/2004 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

ARQUIVO - 
Arquivada 

PL 4484/2004 

C 

Regula a divulgação do ato infracional de crianças que possam identificá-

la e dá outras providências. Explicação: Altera a Lei nº 8.069, de 1990 (Lei 
nº 10.764, de 2003). 

Enio Bacci 

18/11/2004 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 4486/2004 

A 

Altera o art. 242 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e dá outras 

providências. Explicação: Altera a Lei nº 10.764, de 2003. 

Enio Bacci 

18/11/2004 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 4487/2004 

AB 

Proíbe qualquer imagem de crianças envolvidas em ato infracional e dá 
outras providências. Explicação: Altera a Lei nº 8.069, de 1990 (Lei nº 

10.764, de 2003). 

Enio Bacci 

18/11/2004 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

CSSF - Aguardando 
Deliberação 

PL 4610/2004 

-B- 

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que "Dispõe sobre o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, e dá outras providências", para garantir 

acesso à educação a crianças e adolescentes internados em hospitais e 

demais instituições de atendimento à saúde. 

Marcos de Jesus 

09/12/2004 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

CCJC - Tramitando em 

Conjunto 

PL 4611/2004 

A-C- 
Torna hediondo e aumenta a pena do crime de submeter criança ou 
adolescente à prostituição ou exploração sexual. Explicação: Altera as Leis 

nºs 8.069 e 8.072, de 1990. 

Marcos de Jesus 
09/12/2004 

Prioridade Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

CSSF - Tramitando em 
Conjunto 

PL 4942/2005 

A-C- 

Inclui como modalidade de crime hediondo o crime previsto no artigo 244-
A do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069, de 13 de julho 

de 1990. Explicação: Classificando como hediondo o crime de submissão 

de criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual; alterando 
a Lei nº 8.072, de 1990. 

Pastor 
Frankembergen 

23/03/2005 

Prioridade Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

CSSF - Tramitando em 
Conjunto 

PL 5026/2005 

-B- 

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto 

da Criança e do Adolescente. Explicação: Obriga a afixação de letreiro que 

explicite os crimes e as penas decorrentes da prática de prostituição ou 

exploração sexual da criança ou adolescente em estabelecimentos públicos. 

Cabo Júlio 

07/04/2005 

Urgência art. 

155 RICD 

Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

ARQUIVO - 

Arquivada 

PL 5037/2005 

A- 

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, incluindo dispositivo que trata sobre jogos 
eletrônicos em rede. Explicação: Proibindo a permanência de menores de 

16 (dezesseis) anos em estabelecimentos que explorem comercialmente o 

uso de jogos eletrônicos em rede, conhecidas pelo nome de "lan - house". 

Neuton Lima 

12/04/2005 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

CCP - Tramitando em 

Conjunto 

PL 5214/2005 

A-C- 

Altera o art. 241 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA). Explicação: Tipifica como crime o 

agente que fotografa, filma, armazena, disponibiliza ou facilita a 
reprodução de cenas de sexo explícito ou pornográficas envolvendo 

criança ou adolescente, bem como conversas (bate - papo em "chat" e 

"Msn"), com menores que caracterize aliciamento; incorrendo na mesma 
pena os provedores de Internet. 

Takayama 

12/05/2005 

Urgência art. 

155 RICD 

Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=270384
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=270323
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=270328
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=270329
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=272736
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=272741
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=279409
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=281079
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=281303
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=285298
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PL 5283/2005 

A- 

Acrescenta art. 244-A, à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Explicação: Exige a autorização dos pais, com 

firma reconhecida, para a realização de tatuagens em menor de 18 ( 

dezoito) anos. 

Elimar Máximo 
Damasceno 

19/05/2005 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

ARQUIVO - 
Arquivada 

PL 5329/2005 

A- 

Altera dispositivos processuais penais sobre oitiva da vítima, em caso de 

crimes cometidos contra criança ou adolescente. Explicação: Alterando o 

Decreto-Lei nº 3.689, de 1941 - Código de Processo Penal. 

Paulo Pimenta 

31/05/2005 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

CCJC - Pronta para 

Pauta 

PL 5461/2005 

-B- 

Modifica a redação do arts. 132 e 139 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente - Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 Explicação: Estabelece 

que o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar será feito 
pelo voto direto e secreto. 

Capitão Wayne 

16/06/2005 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 5580/2005 

-B- 

Dispõe sobre a criação da lei de responsabilidade educacional, alterando a 

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente; a Lei nº 8.429, de 2 de julho de 1992, que 

dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 

enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função 
na administração pública direta, indireta ou fundacional; a Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que dispõe sobre as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, e a Lei nº 9.424, de dezembro de 1996, que dispõe 
sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

e de Valorização do Magistério, na forma prevista no art. 60, § 7º do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Paulo Delgado 

30/06/2005 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 5694/2005 

A- 

Altera o parágrafo primeiro do art. 240 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Explicação: Definindo a pena para quem permite ou conduz criança ou 
adolescente a assistir a produção ou exibição de material que contenha 

cenas de sexo explícito ou vexatória. 

João Campos 

04/08/2005 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 5771/2005 

A-C- 

Modifica a redação do parágrafo único, do art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de 
julho de 1990 - Leis dos Crimes Hediondos. Explicação: Classificando 

como hediondo o crime de submissão de criança ou adolescente à 

prostituição ou à exploração sexual. 

Paulo Lima 

18/08/2005 

Prioridade Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

CSSF - Tramitando em 
Conjunto 

PL 6081/2005 

A- 

Introduz modificações nos itens 1 e 2 do inciso "b", do § 1º, do art. 83, da 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Explicação: Estabelecendo que para acompanhar criança em 

viagens deverá ser comprovado o parentesco através de documento de 
identidade ou a autorização dos pais por meio de documento com firma 

reconhecida. 

Marcondes 
Gadelha 

19/10/2005 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

CCJC - Tramitando em 
Conjunto 

PL 6247/2005 

A-B- 

Altera o art. 87 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Explicação: 
Determina que a autoridade policial proceda a busca e localização da 

criança ou do adolescente imediatamente após a comunicação do 

desaparecimento. 

Sandra Rosado 

23/11/2005 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 6283/2005 

-B-C- 

Altera os arts. 120 e 124 da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto 

da Criança e do Adolescente. Explicação: Obriga a realização de 

orientação vocacional para escolarização e profissionalização de jovens em 
regime de semiliberdade ou de internação. 

Celcita Pinheiro 

30/11/2005 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=286488
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=287478
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=290671
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=292644
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=295171
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=297344
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=303865
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=307390
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=308294
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PL 6494/2006 

-B- 

Acresce o inciso VI ao art. 10 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências. Explicação: Obriga hospitais que realizam partos a coletarem 

e armazenarem material genético de recém-nascidos para possibilitar a 
realização de exame de DNA para a confirmação ou identificação da 

maternidade. 

Sandra Rosado 

17/01/2006 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Aguardando 
Retorno 

PL 6577/2006 

-B- 

Dá nova redação ao art. 134 da lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, "que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências". Explicação: Inclui a obrigatoriedade da fixação de 

remuneração para os conselheiros tutelares, que atualmente é facultativa. 

Leonardo Mattos 

31/01/2006 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 6662/2006 

A-B- 

Dispõe sobre a divulgação de imagens de crianças e adolescentes. 

Explicação: Proibindo a divulgação nos meios de comunicação de imagem 

de criança e adolescente, sem a autorização do pai ou responsável legal. 
Altera a Lei nº 8.069, de 1990. 

Zulaiê Cobra 

21/02/2006 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

ARQUIVO - 

Arquivada 

PL 6868/2006 

A- 

Acrescenta parágrafo ao art. 74 e ao art. 81 da Lei nº 8.069. de 13 de julho 

de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Explicação: Obriga os 
estabelecimentos que exploram jogos eletrônicos com temas de violência 

ou atentatórios à moral a destinarem área restrita para esse fim; proíbe a 

venda desses jogos às crianças e adolescentes. 

Laura Carneiro 

05/04/2006 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

CCP - Tramitando em 

Conjunto 

PL 6937/2006 

A-B- 

Introduz modificações no artigo 1.584 do Código Civil e acrescenta o Art. 

233-A ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Explicação: Tipifica como 

crime a mudança de domicílio do detentor da guarda do filho menor ou 
incapaz sem prévio aviso ao genitor e à Justiça; estabelecendo a perda da 

guarda do filho. 

Paulo Baltazar 

25/04/2006 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 7021/2006 

-B- 

Altera a redação do art. 134 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 que 

"Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente". Explicação: 
Dispõe sobre a remuneração dos membros dos Conselhores Tutelares. 

Mário Heringer 

11/05/2006 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 7077/2006 

-B- 

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que "Dispõe sobre o Estatuto 

da Criança e do Adolescente e dá outras providências." Explicação: 
Faculta ao Município com menos de cinco mil habitantes a criação do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; atribui ao 

Ministério Público iniciativa para apuração de infração administrativa às 
normas de proteção à criança e ao adolescente. 

Comissão de 

Legislação 
Participativa 

18/05/2006 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

CCJC - Pronta para 

Pauta 

PL 7079/2006 

-B- 

Altera os arts. 206 e 207 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 

dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e dá outras 

providências. Explicação: Dispõe sobre assistência jurídica gratuita 
concedida às crianças, adolescentes e seus responsáveis. 

Comissão de 

Legislação 

Participativa 
18/05/2006 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

CCJC - Pronta para 

Pauta 

PL 7081/2006 

-B- 

Altera o art. 33 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Explicação: 
Institui a guarda para fins previdenciários. 

Comissão de 

Legislação 
Participativa 

18/05/2006 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

CCJC - Aguardando 

Parecer 

PL 7184/2006 

-B- 

Dá nova redação ao inciso V do art. 53, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Explicação: Garante o acesso 
ao mesmo estabelecimento de ensino dos irmãos e proíbe a separação de 

gêmeos. 

Moreira Franco 

06/06/2006 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=311502
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=313033
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=315215
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=319808
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=321786
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=324170
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=324823
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=324826
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=324831
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=326903
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PL 7247/2006 

A- 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação dos casos de violências 
contra criança e adolescente aos Conselhos Tutelares, nos termos do artigo 

13 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e dá outras providências. 

Carlos Nader 

27/06/2006 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 7270/2006 

A- 

Obriga os funcionários de creches particulares e outras entidades de 

atendimento conveniadas com o Poder Público a notificação dos casos de 
violência contra criança e adolescente aos Conselhos Tutelares, nos termos 

do artigo 13 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e dá outras 

providências. 

Carlos Nader 

04/07/2006 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões - Art. 24 II 

ARQUIVO - 

Arquivada 

PL 7524/2006 

A- 

Acrescenta o Capítulo IV-A ao Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 

1941 - Código de Processo Penal, dispondo sobre o processo e julgamento 

dos delitos tipificados no Título VI, Capítulo I, do Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, com vítima ou testemunha 

criança ou adolescente. Explicação: Estabelece a redução do dano durante 

a produção de provas em processos judiciais, nos quais crianças e 
adolescentes são vítimas ou testemunhas, especialmente nos Crimes contra 

a Liberdade Sexual. 

Maria do Rosário 

24/10/2006 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 7534/2006 

-B- 

Dispõe sobre a obrigatoriedade das pessoas jurídicas de direito privado, 
que realizem campanhas relacionadas aos direitos da criança e do 

adolescente e recebam doações monetárias, a divulgar detalhadamente 

bimestralmente os investimentos sociais ao infante e ao jovem oriundas 
das arrecadações auferidas, preferencialmente através da imprensa escrita 

periódica. 

Carlos Nader 

01/11/2006 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 48/2007 

-B- 

Dá nova redação ao inciso V do art. 53, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Explicação: Garante à criança 

o acesso à escola pública no mesmo estabelecimento dos irmãos, e proíbe a 

separação de irmãos gêmeos. 

Neilton Mulim 

06/02/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

aprovado - remetido ao 
senado 

PL 67/2007 

AB 

Torna crime hediondo a utilização de menor de idade em delitos. 
Explicação: Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 1940, e a Lei nº 8.072, de 

1990. 

Eliene Lima 

07/02/2007 

Prioridade Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

PLEN - Tramitando em 
Conjunto 

PL 102/2007 

-C- 

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Explicação: Estabelece a liberação compulsória 
de internação aos 24 (vinte e quatro) anos de idade, para os casos de ato 

infracional grave e tráfico ilícito de drogas; estendendo o período de 

internação a no máximo 6 (seis) anos, 

Jorge Tadeu 

Mudalen 
12/02/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 109/2007 

-C- 

Altera Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990, que "Dispõe sobre o Estatuto 

da Criança e do Adolescente e dá outras providências". Explicação: 

Possibilita a internação de adolescente em estabelecimento prisional e 
aumenta o prazo máximo de internação para 9 (nove) anos, restringindo as 

atividades externas e a concessão de remissão pelo Ministério Público nos 

casos de atos infracionais tipificados como homicídio qualificado ou crime 

hediondo. 

Solange Amaral 

12/02/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=328540
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=329474
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=334860
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=335008
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=340121
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=340199
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=340465
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=340508
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PL 114/2007 

-C- 

Altera o art. 121 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1.990, Estatuto da 
Criança e do Adolescente, para ampliar o prazo de internação de 

adolescente infrator e o limite de idade de liberação compulsória, e dá 

outras providências. Explicação: Aumenta para 5 (cinco) anos o prazo 
máximo de internação e para 24 (vinte e quatro) anos o limite de idade 

para a liberação compulsória. 

Alberto Fraga 

12/02/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 120/2007 

A-B-C- 

Altera dispositivos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 

Explicação: Cria a Comissão da Infância e Juventude para elaboração de 

laudo que servirá como requisito para o juiz estabelecer a medida 
socioeducativa a ser aplicada ao adolescente; extingue o prazo máximo de 

internação que será decidido pelo Juiz, conforme o ato infracional 

praticado; determina a separação do infrator maior de idade do abrigo 
destinado ao menor. 

Neilton Mulim 

13/02/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 157/2007 

A-C- 

Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal, e a Lei nº 8.069, de 

1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras providências. 
Explicação: Agrava a pena de reclusão em dobro para bando ou quadrilha 

que envolve menor; aumenta para seis anos no máximo o período de 

internação do menor infrator, com agravante nos casos de homicídio ou 
lesão corporal grave, e não inferior a quatro anos e seis meses, no caso de 

homicídio por participação em quadrilha. 

Onyx Lorenzoni 

14/02/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 173/2007 

A-B-C- 

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, e dá outras providências. Explicação: 

Permite a concessão de tutela ou guarda de adolescente que praticar ato 

infracional à familia substituta estrangeira; autoriza o poder público a 
recolher criança que permanecer injustificadamente na rua no período 

noturno; classifica o ato infracional quanto à sua gravidade; veda a 

concessão de remissão em caso de ato infracional grave ou gravíssimo; 
aumenta o prazo máximo de internação para 5 (cinco) anos, no caso de 

adolescente entre 15 e 18 anos. 

Onyx Lorenzoni 

14/02/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 177/2007 

-C- 

Altera a Lei nº 8.069, de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá 
outras providências. Explicação: Aumenta para no máximo seis anos o 

prazo de internação do menor infrator, com agravação penal nos casos de 

homicídio ou lesão corporal grave e por participação em quadrilha ou 
bando ou em crime organizado. 

Onyx Lorenzoni 

14/02/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 179/2007 

-C- 

Altera o art. 121 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre 

o Estatuto da Criança e do Adolescente, para ampliar, a critério do juiz, o 
prazo de internação de adolescente infrator e dá outras providências. 

Explicação: Aumenta o prazo máximo de internação para até 12 (doze) 

anos, a critério do juiz; após os 18 (dezoito) anos o cumprimento da 
medida dar-se-á em estabelecimento prisional. 

Alexandre Santos 

14/02/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=340525
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=340587
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=340717
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=340835
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=340857
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=340866
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PL 165/2007 

C 

Acrescenta parágrafo único ao art.103 e altera a redação do § 3º do art. 
121, ambos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e dá outras 

providências. Explicação: Aumenta para até 10 (dez) anos o tempo de 

internação e amplia o limite de idade para liberação compulsória do 
adolescente infrator, aplicando medida sócio-educativa especial em caso 

de ato infracional descrito como crime hediondo, praticada por adolescente 

com mais de 16 (dezesseis) anos; determina o cumprimento da medida de 
internação em local diferenciado e específico. 

Perpétua Almeida 

14/02/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 184/2007 

-C- 

Suprime dispositivos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Explicação: Suprime os dispositivos que tratam 
da limitação do período de internação do menor infrator. 

Colbert Martins 

15/02/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 183/2007 

A-C- 

Torna crime hediondo a utilização de criança ou adolescente em delitos 

definidos como crime doloso contra a vida ou que utilize violência ou 
grave ameaça, cuja pena mínima seja igual ou superior a 5 (cinco) anos. 

Explicação: Altera as Leis nºs 8.069 e 8.072, de 1990, respectivamente. 

Reginaldo Lopes 

15/02/2007 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

PLEN - Tramitando em 

Conjunto 

PL 241/2007 

-C- 

Altera o artigo 121 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da 
Criança e do Adolescente, para aumentar o prazo máximo de internação do 

adolescente infrator e o limite de idade para a liberação compulsória. 

Explicação: Aumenta para 20 (vinte) anos o período máximo de internação 
e para 38 (trinta e oito) anos a idade máxima para a liberação compulsória. 

Paulo Maluf 

28/02/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 247/2007 

-B- 

Dispõe sobre a criação da Lei de Responsabilidade Educacional, alterando 

a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente; a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que 

dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 

enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função 
na administração pública direta, indireta ou fundacional; a Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que dispõe sobre as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, e a Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, que 
dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério, na forma prevista no art. 60, 

§ 7º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Sandes Júnior 

28/02/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

SERCO(SGM) - 

Aguardando 
constituição de 

Comissão Temporária 

PL 307/2007 

-B- 

Dispõe sobre a criação da lei de responsabilidade educacional, alterando a 

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente; a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que 
dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 

enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função 

na administração pública direta, indireta ou fundacional; e a Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que dispõe sobre as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, e dá outras providências. 

Carlos Souza 

06/03/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 322/2007 

-C- 

Dá nova redação ao caput e aos parágrafos 2º e 3º, e suprime o § 5º do art. 

121 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990). Explicação: Aumenta o período máximo de internação para até 5 

( cinco ) anos, salvo na hipótese da prática de crime hediondo, situação que 
sujeitará o adolescente à internação pelo período de até 10 (dez) anos. 

Vieira da Cunha 

07/03/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=340804
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http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=343918
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PL 395/2007 

-C- 

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente - para ampliar o prazo de internação do adolescente infrator, 

estabelecer a possibilidade de aplicação de medidas de segurança, e dá 

outras providências. 

Márcio França 

13/03/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 565/2007 

C 

Acrescenta parágrafos ao art. 105 e altera a redação do "caput" do art. 108 

e do § 1º do art. 122 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Explicação: 

Possibilita a internação provisória, autorizada pelo juiz, no caso de 
suspeita da prática de ato infracional por adolescente. Aumenta o prazo de 

internação para 6 (seis) meses em caso de reincidência. 

William Woo 

26/03/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 600/2007 

-B- 

Dispõe sobre a criação da lei de responsabilidade educacional, alterando a 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente; a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que 

dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função 

na administração pública direta, indireta ou fundacional; a Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que dispõe sobre as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, e a Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, que 

dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério, na forma prevista no art. 60, 
§ 7º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Carlos Abicalil 

28/03/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

CCP - Tramitando em 
Conjunto 

PL 719/2007 

-C- 

Altera dispositivos do Livro II, Título III, Capítulo IV, da Lei nº 8.069, de 

13 de julho de 1990 ( Estatuto da Criança e do Adolescente), para ampliar 
o período de internação de adolescentes para seis anos no caso de crimes 

hediondos e assemelhados. 

Léo Alcântara 

12/04/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 820/2007 

-C- 

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que "Dispõe sobre o Estatuto 
da Criança e do Adolescente e dá outras providências". Explicação: 

Estabelece a liberação compulsória de internação aos 26 (vinte e seis) anos 

de idade; estendendo o período de internação a no máximo 8 (oito) anos, 

Clodovil 
Hernandes 

24/04/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 934/2007 

-C- 

Dispõe sobre o período máximo de aplicação das medidas sócio-educativas 

de internação previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Explicação: Aumenta para 8 (oito) anos o período máximo de internação 
do adolescente infrator. Altera a Lei nº 8.069, de 1990. 

Ayrton Xerez 

02/05/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 925/2007 

A-C- 

Tipifica como crime hediondo a submissão de criança ou adolescente à 

prostituição ou à exploração sexual. Explicação: Altera a Lei nº 8.072, de 

1990. 

Uldurico Pinto 

02/05/2007 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

CSSF - Tramitando em 

Conjunto 

PL 941/2007 

A- 

Revoga o art. 230 e seu parágrafo único, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências. Explicação: Revoga dispositivo que prevê pena para quem 
priva a criança ou o adolescente de liberdade, procedendo à apreensão sem 

estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da 

autoridade judiciária. 

Jair Bolsonaro 

03/05/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 963/2007 

A- 

Acrescenta artigo à Lei nº 8.069, de 1990, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, com o objetivo de restringir a publicidade de material 

pornográfico. 

João Oliveira 

03/05/2007 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

CCTCI - Tramitando 

em Conjunto 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=344535
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PL 978/2007 

-B- 

Altera o art. 123 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da 
Criança e do Adolescente Explicação: Determina que apenas mulheres 

trabalhem em estabelecimentos de internação de adolescentes do sexo 

feminino, abrindo exceções por no máximo 6 meses, no caso de 
justificativa fundamentada da Diretora. 

Léo Vivas 

08/05/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 982/2007 

A-C- 

Determina como início da prescrição do crime de subtração de criança ou 

adolescente a data em que o fato se tornou conhecido. Explicação: Altera o 
Decreto-Lei nº 2.848, de 1940. 

Vinicius Carvalho 

08/05/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

PLEN - Pronta para 

Pauta 

PL 1016/2007 

A- 

Acresce o art. 257-A à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe 

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, 
bem como parágrafo único ao art. 81 do mesmo diploma legal. Explicação: 

Obriga os estabelecimentos e locais que comercializam bebidas alcoólicas 

colocar advertência sobre a proibição de venda de bebidas a crianças e 
adolescentes e autoriza qualquer um a denunciar a prática. 

Celso Russomanno 

09/05/2007 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Tramitando 

em Conjunto 

PL 1025/2007 

-B- 

Altera a Lei nº 8.069, de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente - 

determinando a remuneração dos conselheiros tutelares. 

Cleber Verde 

09/05/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 1106/2007 

A- 

Altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069 , de 13 de 

Julho de 1990. Explicação: Fixa o prazo de 48 (quarenta e oito horas) para 
que médico, professor ou responsável por estabelecimento de ensino e de 

atenção à saúde comunique por escrito e sob sigilo, à autoridade policial e 

ao Ministério Público, casos envolvendo maus-tratos contra criança ou 
adolescente. 

Alexandre Silveira 

17/05/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões - Art. 24 II 

CCJC - Pronta para 

Pauta 

PL 1146/2007 

-B- 

Destina um por cento da arrecadação das loterias ao Fundo Nacional da 

Criança e do Adolescente - FNCA. 

Valdir Colatto 

23/05/2007 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 1215/2007 

-B- 

"Acresce parágrafo único ao artigo 135 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990, Estatuto da Criança e Adolescente". Explicação: Garante a contagem 
do período de serviço prestado como conselheiro tutelar como de efetivo 

exercício aos servidores públicos federais. 

Paulo Roberto 

30/05/2007 

. . MESA - Devolvida ao 

Autor 

PL 1379/2007 

-B- 

Acrescenta dispositivos ao art. 201 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências. Explicação: Estabelece que o Ministério Público tem 

legitimidade para propositura de ação de alimentos para crianças e 
adolescentes sujeitos ao poder familiar sempre que seu direito estiver 

ameaçado ou violado. 

Rodovalho 

20/06/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

CCJC - Aguardando 
Parecer 

PL 1436/2007 

-B-C-D 

Altera os arts. 120 e 124 da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto 
da Criança e do Adolescente. Explicação: Torna obrigatório o teste 

vocacional na escolarização e profissionalização do menor em regime de 

semiliberdade. 

Celso Russomanno 

27/06/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

CCJC - Pronta para 
Pauta 

PL 1537/2007 

A- 

Acrescenta o art. 237-A à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras providências. 

Explicação: Tipifica como crime recusar a entrega de criança ou 

adolescente a quem possui a guarda garantida por decisão judicial. 

Juvenil Alves 

10/07/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

CCJC - Pronta para 
Pauta 
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PL 1627/2007 

-B-C-D 

Dispõe sobre os sistemas de atendimento socioeducativo, regulamenta a 
execução das medidas destinadas ao adolescente, em razão de ato 

infracional, altera dispositivos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 

dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras 
providências. Explicação: Institui o Sinase - Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo; cria um plano individual de cumprimento 

das medidas socio-educativas, que poderá ocorrer em programa de meio 
aberto ou programa de privação de liberdade, com requisitos específicos 

para cada espécie; e transfere ao Executivo os programas socio-educativos, 

atualmente sob responsabilidade do Judiciário. 

Poder Executivo 

13/07/2007 

Urgência art. 
155 RICD 

Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

MESA - Aguardando 
Retorno 

PL 1803/2007 

A-B-C- 

Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), 

para que o Artigo 244-A e §1º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 

com a redação dada pela Lei nº 9.975, de 23 de junho de 2000, seja 
considerado hediondo. Explicação: Tipifica como crime hediondo a 

submissão de criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual. 

Cláudio Magrão 

21/08/2007 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

CSSF - Tramitando em 

Conjunto 

PL 1809/2007 

A- 

Determina a obrigatoriedade de exibição de aviso escrito sobre crimes 
contra criança e adolescente em hotéis, motéis e similares. Explicação: 

Estabelece que o aviso deverá conter as advertências da Lei nº 8.069, de 

1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. 

William Woo 

21/08/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 1925/2007 

A- 

Altera a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, que "Dispõe sobre as 

restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas 

alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 
4° do art. 220 da Constituição Federal." Explicação: Inclui nos rótulos das 

embalagens de bebidas alcoólicas a seguinte advertência : "É proibida a 

venda à criança ou ao adolescente de bebidas alcoólicas, sob pena de 
detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa". 

William Woo 

30/08/2007 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Tramitando 

em Conjunto 

PL 1938/2007 

-B- 

Dispõe sobre as doações feitas pelas pessoas físicas aos Fundos dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, acrescentando § 5º ao art. 260 da 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Explicação: Permite que o 

contribuinte possa, a seu critério, realizar as doações durante o ano 

calendário, ou realizá-las na data em que estiver entregando a declaração 
de rendimentos. 

José Fernando 

Aparecido de 
Oliveira 

04/09/2007 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 1972/2007 

A- 

Acrescenta o parágrafo 3º ao art. 241 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, para definir publicar no 
tocante à pornografia envolvendo criança ou adolescente. 

Vital do Rêgo Filho 

05/09/2007 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 2215/2007 

-C- 

Altera o inciso I do art. 122 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - 

Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras providências. 

Explicação: Estabelece a internação de menor infrator com conduta 
descrita como crime hediondo, tortura, tráfico de drogas ou terrorismo. 

Laerte Bessa 

16/10/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 2244/2007 

-B- 

Altera e acresce dispositivos à Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 - 

Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Explicação: 
Estabelece que Lei Municipal disporá sobre requisitos para escolha de 

Conselheiros; inclui como atribuição do Conselho Tutelar requisitar 

serviços nas áreas de cultura, esporte e lazer. 

Rodrigo 

Rollemberg 
17/10/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

PL 2343/2007 

-B- 

Altera a pena de multa das infrações administrativas disciplinadas pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Explicação: Altera a Lei n° 8.069, 

de 1990. 

Regis de Oliveira 

31/10/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

CCJC - Pronta para 

Pauta 
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PL 2366/2007 

A- 
Considera crime contra a criança ou adolescente o cometimento de crime 
em companhia de menor. Explicação: Altera a Lei nº 8.069, de 1990 e 

revoga a Lei nº 2.252, de 1954. 

Carlos Alberto 
Leréia 06/11/2007 

Prioridade Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

PLEN - Tramitando em 
Conjunto 

PL 2473/2007 

A- 

Altera o art. 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a fim de 
estabelecer que cabe à autoridade judiciária disciplinar a participação de 

crianças e de adolescentes em eventos artísticos públicos e desportivo. 

Explicação: Altera a Lei nº 8.069, de 1990. 

Walter Brito Neto 

26/11/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

CSSF - Aguardando 
Parecer 

PL 2553/2007 

-B-C- 

Altera o inciso XI do art. 124 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 

dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências. Explicação: Possibilita ao adolescente infrator o exercício de 
atividade laboral de caráter educativo durante a internação. 

Indio da Costa 

05/12/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

CCJC - Aguardando 

Parecer 

PL 2602/2007 

-B- 

Altera o art. 133 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da 

Criança e do Adolescente, para dispor sobre requisitos de candidatura a 
membro de Conselho Tutelar. 

Duarte Nogueira 

12/12/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões - Art. 24 II 

CSSF - Aguardando 

Designação de Relator 

PL 2609/2007 

A- 

Acresce Seção I-A e altera os arts. 156 e 157 da Lei nº 8.069, de 1990 - 

Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Explicação: 
Estabelece procedimentos para a preservação dos vínculos familiares da 

criança e do adolescente recolhido a entidades de abrigos, fixando normas 

e prazos para a ação de suspensão ou perda do poder familiar, o antigo 
pátrio poder. 

Pepe Vargas 

12/12/2007 

. . MESA - Arquivada 

PL 2662/2007 

A- 

Acrescenta dispositivo legal à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - 

Estatuto da Criança e do Adolescente - incriminando a apologia à pedofilia 

Henrique Afonso 

18/12/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 2658/2007 

A 

Altera a redação do caput do art. 63 da Lei de Contravenções Penais 
(Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941) e acrescenta parágrafo 

único ao mesmo artigo, nos termos desta lei. Explicação: Tipifica como 

contravenção penal, colocar à disposição ou permitir o consumo de 
bebidas alcoólicas; aumenta a pena em dobro no caso de menor de 18 

(dezoito) anos. 

Vital do Rêgo Filho 

18/12/2007 

Prioridade Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

MESA - Tramitando 
em Conjunto 

PL 2716/2007 

A- 

Altera a Lei nº 8.069, de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá 
outras providências. Explicação: Proíbe a venda à criança e adolescente de 

substâncias que se equiparam ao álcool, drogas psicotrópicas depressivas, 

estimulantes ou perturbadoras do Sistema Nervoso Central e esteróides 
anabolizantes. 

Onyx Lorenzoni 

20/12/2007 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

CCJC - Pronta para 
Pauta 

PL 2746/2008 

A- 

Determina aos proprietários ou responsáveis pelos estabelecimentos que 

comercializam bebidas alcoólicas, a adoção de providências para 

cumprimento estrito do disposto no inciso II, do art. 81, da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Explicação: Exige a afixação de aviso informando sobre a 

proibição da venda de bebida alcoólica para menores de 18 (dezoito anos). 

Vital do Rêgo Filho 

11/02/2008 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Tramitando 

em Conjunto 

PL 2754/2008 

C 

Dispõe sobre o tratamento individual adolescente que tenha cometido ato 

infracional análago a homicídio doloso e manifeste grave desvio de 
personalidade. Explicação: Altera a Lei nº 8.069, de 1990. 

Edson Ezequiel 

12/02/2008 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=375727
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PL 2913/2008 

-B- 

Altera e acresce dispositivos à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - 
Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Explicação: 

Fixa entre as atribuições do Conselho Tutelar requisitar serviços públicos 

nas áreas de cultura, esporte e lazer. 

Rodrigo 
Rollemberg 

28/02/2008 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

CCJC - Pronta para 
Pauta 

PL 3323/2008 

-B- 
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do 

Adolescente, para vedar a adoção por casal do mesmo sexo. 

Walter Brito Neto 
24/04/2008 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 3446/2008 

A- 

Modifica a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que "dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências", obrigando 
os locais que ofereçam acesso à Internet a cadastrar os usuários do serviço. 

Bernardo Ariston 

21/05/2008 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

CCP - Tramitando em 

Conjunto 

PL 3564/2008 

-B-C- 

Altera o art. 313 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código 

de Processo Penal, a Lei n° 11.340, de 7 de agosto de 2006, e acrescenta 

inciso ao art. 2° da Lei n° 8.072, de 25 de julho de 1990, de modo a tornar 
mais célere e rigoroso o procedimento visando o julgamento de crimes 

praticados com violência contra criança, adolescente, idoso e deficiente. 

Íris de Araújo 

11/06/2008 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

CCJC - Tramitando em 

Conjunto 

PL 3598/2008 

A- 

Acrescenta o inciso VII, ao Art. 81, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Explicação: Proíbe a venda à criança ou ao adolescente de 
combustíveis e de líqüidos inflamáveis. 

Davi Alcolumbre 

18/06/2008 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões - Art. 24 II 

CCJC - Pronta para 

Pauta 

PL 3669/2008 

-B- 

Altera o art. 89 da Lei n° 7.210, de 1984 - Lei de Execução penal - e os 

arts. 33 e 45 da Lei n° 8.069, de 1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Explicação: Torna obrigatória a construção de creches ou 

locais apropriados para a amamentação e gestação nos presídios femininos. 

Esclarece que aquele que cuida do menor enquanto sua mãe está presa 
detém apenas a guarda da criança e não a efetiva tutela. 

Comissão de 

Legislação 
Participativa 

03/07/2008 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

CSSF - Pronta para 

Pauta 

PL 3735/2008 

-B- 

Dá nova redação ao inciso II e inclui parágrafo único ao art. 10 da Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Explicação: Obriga o hospital responsável pelo parto a colocar na 

declaração de nascido vivo o tipo sangüíneo e o fator RH do recém-

nascido para inclusão na certidão de nascimento. 

Vital do Rêgo Filho 

15/07/2008 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

PLEN - Tramitando em 

Conjunto 

PL 3803/2008 

-B- 

Altera os arts. 149, 150 e 194 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 

dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, para criar a função 

de Agente de Proteção da Criança e do Adolescente. 

Nelson Pellegrino 

06/08/2008 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

CSSF - Aguardando 

Deliberação 

PL 3816/2008 

AB 

Confere prioridade absoluta à investigação, processamento e julgamento 

dos crimes praticados contra crianças e adolescentes e dá outras 

providências. Explicação: Altera o Decreto-lei nº 3.689, de 1941. 

Eduardo Barbosa 

06/08/2008 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

CCJC - Tramitando em 

Conjunto 

PL 3852/2008 

-B- 

Altera o art. 134 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, "que dispõe 
sobre o estatuto da criança e adolescente e dá outras providências", para 

tornar obrigatória a remuneração dos membros do Conselho Tutelar e 

alocação de recursos orçamentários para qualificação e treinamento de 
pessoal. 

Rebecca Garcia 

12/08/2008 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Arquivada 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=385027
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http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=399327
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=400710
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=403320
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=404869
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=406029
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=406190
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=406752
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PL 3967/2008 

A-B-C- 

Altera o § 3º e acrescenta §§ 4º e 5º ao art. 112 da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Explicação: 

Estabelece como suscetível de receber tratamento, em regime ambulatorial 

ou hospitalar, os adolescentes portadores de deficiências, mentais ou 
comportamentais, cujo desvio de conduta esteja tipificado pela prática de 

ato infrator e constatado por laudo médico, psicológico ou psiquiátrico. 

Renato Amary 

02/09/2008 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 4081/2008 

-B- 

Altera a Lei nº 8.069, de 1990, que instituiu o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, para acrescentar uma alínea "c" ao art. 136 da referida lei. 

Explicação: Estabelece a atribuição do Conselho Tutelar para representar o 
Ministério Público nos casos de não atendimento de requisições de 

serviços públicos. 

Andreia Zito 

07/10/2008 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

CCJC - Aguardando 

Designação de Relator 

PL 4237/2008 

A- 

Obriga os funcionários de creches particulares e outras entidades de 
atendimento conveniadas com o Poder Público a notificação dos casos de 

violência contra a criança e adolescente aos Conselhos Tutelares, nos 

termos do art. 13 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e dá outras 
providências. 

Sandes Júnior 

05/11/2008 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

CSSF - Aguardando 
Parecer 

PL 4300/2008 

-B- 

Altera o art. 133 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1.990 - Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Explicação: Aumenta o limite de idade, o nível 

de escolaridade e o prazo de residência no município para o candidato a 
membro do Conselho Tutelar. 

William Woo 

13/11/2008 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

CSSF - Tramitando em 

Conjunto 

PL 4445/2008 

-B-C-D 

Acrescenta dispositivos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Explicação: Estabelece a a implantação de programas de trabalho 
educativo e a criação de cursos profissionalizantes nas unidades fechadas. 

Altera a Lei nº 8.069, de 1990. 

Paulo Lima 

03/12/2008 

. . MESA - Arquivada 

PL 4448/2008 

-B- 
Modifica o art. 132 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Explicação: Libera o número de recondução dos 

membros dos Conselhos Tutelares Municipais. 

Nelson Proença 
03/12/2008 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

CSSF - Aguardando 
Parecer 

PL 4450/2008 

-B-C- 

Altera os arts. 88, 90, 91, 112, 118 e 121 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, para 

dispor sobre regimes de atendimento. 

Dr. Talmir 

03/12/2008 

Urgência art. 
155 RICD 

Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 4456/2008 

-B- 

Altera o inciso II do art. 10 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - 

Estatuto da Criança e do Adolescente, para obrigar os serviços de atenção 
à saúde das gestantes a usar tinta adequada para a identificação de recém-

nascidos. 

Davi Alcolumbre 

04/12/2008 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões - Art. 24 II 

CSSF - Tramitando em 

Conjunto 

PL 4512/2008 

A- 

Acrescenta parágrafo único ao art. 79 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com o objetivo de 

proibir o uso de imagens eróticas, pornográficas ou obscenas no material 

escolar. 

Miguel Martini 

16/12/2008 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

CSSF - Aguardando 
Parecer 

PL 4603/2009 

A-B-C- 

Altera dispositivos da Lei nº 8.069, de julho de 1990, que dispõe sobre o 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Explicação: Permite ao adolescente 

entre 14 (catorze) e16 (dezesseis) anos o trabalho na condição de aprendiz 

e concede bolsa de aprendizagem, assegurando os direitos trabalhistas e 

previdenciários. Proíbe a venda de produtos fumígenos ao menor. Altera 

critérios para aplicação da medida de internação do adolescente infrator. 

Vital do Rêgo Filho 

04/02/2009 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

CSSF - Aguardando 

Parecer 
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PL 4600/2009 

-B- 
Altera dispositivos da Lei nº 8.069, de julho de 1990 - Estatuto da Criança 
e do Adolescente, para dispor sobre a adoção internacional. 

Vital do Rêgo Filho 
04/02/2009 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Retirado pelo 
Autor 

PL 4617/2009 

-C- 

Altera a redação do parágrafo único do art. 2º e o § 5º do art. 121 da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Explicação: Aumenta o prazo de internação até os vinte e oito anos de 

idade, quando se dará a liberação compulsória. 

William Woo 

10/02/2009 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 4618/2009 

-B- 

Acrescenta novo parágrafo ao art. 101 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1.990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Explicação: Cria o corpo de 

Comissários Voluntários da Infância e da Adolescência, subordinado aos 
Juizes Titulares das Varas da Infância e da Juventude. 

William Woo 

10/02/2009 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

CSSF - Tramitando em 

Conjunto 

PL 4753/2009 

-C- 

Altera os § 3º e 5º e acrescenta o § 7º do art. 121 da Lei nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Explicação: Estende 
para cinco anos o prazo de internação do adolescente infrator, nos casos de 

homicídio, latrocínio e assalto a mão armada, por tempo máximo de cinco 

anos, que poderá abranger período posterior à data em que tenha 
completado a idade de vinte e um anos. 

Osório Adriano 

02/03/2009 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 4808/2009 

-C- 

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto 

da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Explicação: 
Aumenta o prazo de internação do menor infrator para até 6 (seis) anos e 

estabelece a liberação compulsória de internação aos 26 (vinte e seis) anos 

de idade. 

Fernando de 

Fabinho 
10/03/2009 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 4850/2009 

A-C- 

Altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), 
para que o art. 244-A e § 1º, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, com 

a redação dada pela Lei nº 9.975, de 23 de junho de 2000, seja considerado 

hediondo. Explicação: Caracteriza como crime hediondo a submissão de 
criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual. 

Dimas Ramalho 

11/03/2009 

Prioridade Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

CSSF - Tramitando em 
Conjunto 

PL 4860/2009 

-B- 

Acrescenta novo parágrafo ao art. 132 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Explicação: Estabelece a 
presença de Assistente Social na composição dos Conselhos Tutelares. 

Ilderlei Cordeiro 

17/03/2009 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões - Art. 24 II 

CSSF - Aguardando 

Deliberação 

PL 5121/2009 

A-C- 

Torna hediondo a submissão de criança ou adolescente à prostituição ou 

exploração sexual, ou para fins libidinosos e dá outras providências. 

Explicação: Altera a Lei nº 8.072, de 1990. 

Capitão Assumção 

28/04/2009 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

CSSF - Tramitando em 

Conjunto 

PL 5143/2009 

-B- 

Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e 

seguros privados de assistência à saúde com a inclusão da inscrição de 

filho adotivo, adotando e criança ou adolescente sob guarda, aproveitando 
os prazos de carência contratado pelo adotante ou guardião. 

Waldir Neves 

29/04/2009 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

CCJC - Tramitando em 

Conjunto 

PL 5212/2009 

A- 

Acrescenta parágrafo ao art. 16 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Explicação: 
Proíbe a permanência ininterrupta da criança e do adolescente nas ruas, 

praças, avenidas e demais logradouros públicos. 

Indio da Costa 

13/05/2009 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 5215/2009 

A- 
Acrescenta artigo à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), para aplicar sanção ao estabelecimento que 

vender bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes. 

Jairo Ataide 
13/05/2009 

Prioridade Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

MESA - Tramitando 
em Conjunto 
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PL 5341/2009 

-B- 

Dispõe sobre as doações feitas pelas pessoas físicas aos Fundos dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, acrescentando § 5º ao art. 260 da 

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Explicação: Permite que o 

contribuinte possa, a seu critério, realizar as doações durante o ano 
calendário, ou realizá-las na data em que estiver entregando a declaração 

de rendimentos. 

José Fernando 
Aparecido de 

Oliveira 
03/06/2009 

Prioridade Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

CFT - Tramitando em 
Conjunto 

PL 5431/2009 

-B- 

Dispõe sobre a prescrição das multas previstas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Explicação: Altera a Lei nº 8.069, de 1990, fixando em cinco 

anos o prazo para prescrição das multas administrativas aplicadas pelo 

Estatuto. 

Antonio Bulhões 

17/06/2009 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

CSSF - Aguardando 
Parecer 

PL 5477/2009 

-B- 

Altera a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que "Dispõe sobre a 

organização da Assistência Social", acrescentando Seção I-A em seu 

Capítulo IV e art. 28-B, para instituir o Pecúlio da Criança e do 
Adolescente Carente. Explicação: Concede pecúlio anual, no valor de R$ 

930,00 (novecentos e trinta reais), a toda criança ou adolescente carente, 

desde a data de seu nascimento até o ano em que completar dezoito anos 
de idade. 

Dr. Ubiali 

24/06/2009 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

CSSF - Aguardando 

Parecer 

PL 5556/2009 

A-C- 

Insere o § 3° no art. 244-A da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Explicação: Aplica a mesma pena 
prevista para exploração sexual ou prostituição infantil aos que praticarem 

conjunção carnal ou atos libidinosos com crianças e adolescentes que são 

explorados sexualmente, penalizando os clientes eventuais. 

Iran Barbosa 

07/07/2009 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 5629/2009 

A-C- 

Altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. Explicação: Tipifica como 

crime praticar conjunção carnal ou ato libidinoso, mediante pagamento ou 

promessa de pagamento, com menor, criança ou adolescente, submetidas à 
exploração sexual ou prostituição. Altera a Lei nº 8.069, de 1990. 

Janete Rocha Pietá 

15/07/2009 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 5670/2009 

-B- 

Acrescenta dispositivos à Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, para 

especificar os procedimentos do encaminhamento de criança ou 

adolescente aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade e 
para atribuir competência ao juiz da infância e juventude para definir 

critérios para a permanência de criança ou adolescente desacompanhado 

dos pais ou responsável em logradouros ou vias públicas. 

Lincoln Portela 

04/08/2009 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Arquivada 

PL 5673/2009 

C 

Dá nova redação ao art. 104 da Lei nº 8.069, 13 de julho de 1990, e inclui 

na referida lei os arts. 105-A e 122, considerando que o regime de 

semiliberdade e a medida de internação não serão aplicados ao adolescente 
que praticou o ato infracional em razão de dependência ou sob o efeito de 

droga; os benefícios da anistia, graça e indulto alcançam o menor infrator e 

a medida de internação só poderá ser aplicada após o trânsito em julgado 
da sentença condenatória. 

Glauber Braga 

04/08/2009 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

CSSF - Aguardando 

Designação de Relator 

PL 5688/2009 

-B- 

Altera o inciso I do art. 12 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 

para permitir que as pessoas físicas deduzam do imposto de renda as 
doações aos fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, feitas até a 

data da entrega tempestiva da Declaração de Ajuste Anual. 

João Dado 

05/08/2009 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Retirado pelo 

Autor 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=437106
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=439055
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=439840
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=440927
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=442701
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=443313
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=443430
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=443625
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PL 5709/2009 

C 

Altera a Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008, para incluir os 
adolescentes egressos de medidas de proteção mencionadas na Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990, como clientela prioritária do Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem, instituído pela Lei nº 11.129, 
de 30 de junho de 2005.  

Solange Almeida 

05/08/2009 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

CTASP: aguardando 
parecer 

PL 5749/2009 

C 

Dispõe sobre as medidas necessárias à concretização do direito de voto do 

adolescente internado. Explicação: Altera o art. 124 da Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990. 

Carlos Bezerra 

11/08/2009 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

CSSF - Aguardando 

Deliberação 

PL 5776/2009 

-B- 

Dispõe sobre o prazo para aplicação de dedução do Imposto de Renda das 

pessoas físicas nos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Explicação: Altera o art. 260 da Lei nº 8.069, de 1990. 

Guilherme Campos 

12/08/2009 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

CFT - Tramitando em 

Conjunto 

PL 5821/2009 

A-C- 

Altera o art. 244-A da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe 

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 

Explicação: Aumenta a pena para a exploração sexual de crianças e 
adolescentes e inclui como criminoso o agente que pratica conjunção 

carnal ou ato libidinoso com a vítima. 

Ciro Nogueira 

19/08/2009 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

CSSF - Tramitando em 

Conjunto 

PL 5865/2009 

B 

Institui a garantia prioritária às crianças e adolescentes órfãos, residentes 
em abrigos e instituições coletivas, públicas e privadas, em vagas em 

instituições da rede pública de ensino básico. 

Sueli Vidigal 

26/08/2009 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

CSSF - Tramitando em 
Conjunto 

PL 5985/2009 

-B- 

Altera dispositivo da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente), para obrigar a realização da triagem neonatal 
completa realizada em recém-nascidos. 

Capitão Assumção 

03/09/2009 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões - Art. 24 II 

CSSF - Aguardando 

Designação de Relator 

PL 6031/2009 

A- 

Altera a redação de dispositivos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 

que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Explicação: 
Proíbe a venda de cigarros a crianças e adolescentes. 

Vital do Rêgo Filho 

10/09/2009 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

MESA - Tramitando 

em Conjunto 

PL 6183/2009 

-B- 

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do 

Adolescente, e dá outras providências. Explicação: Obriga a apresentação 

da carteira de vacinação no ato da matrícula ou rematrícula até o 9º ano do 
ensino fundamental. 

Capitão Assumção 

07/10/2009 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

CSSF - Tramitando em 

Conjunto 

PL 6226/2009 

A- 

Acrescenta o art. 226-B ao Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 

1940 - Código Penal, para prever tratamento químico hormonal de 
contenção da libido nos casos que especifica. Explicação: Nos crimes de 

estupro, estupro de vulnerável, satisfação de lascívia mediante presença de 

criança ou adolescente. 

Mendonça Prado 

14/10/2009 

. . MESA - Devolvida ao 

Autor 

PL 6333/2009 

-B- 

Altera o art. 132 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da 

Criança e do Adolescente, permitindo a recondução de Conselheiros 

Tutelares, sem restrições. 

Pompeo de Mattos 

03/11/2009 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

CSSF - Tramitando em 

Conjunto 

PL 6411/2009 

A- 

Modifica os arts. 81 e 243 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Explicação: Proíbe a venda de 

produtos cujos componentes possam causar dependência química em 
crianças e adolescentes, estabelecendo pena de detenção e multa para o 

infrator. 

Acélio Casagrande 

12/11/2009 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

CCP - Tramitando em 

Conjunto 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=444365
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=444772
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=445991
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=447064
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http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=454374
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=455133
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=457885
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=459595
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PL 6568/2009 

A- 

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Explicação: Tipifica como crime a hospedagem de criança e 

adolescente em hotél, motel ou pensão desacompanhado dos pais ou 

responsável, ou sem autorização judicial. 

Márcio Marinho 

08/12/2009 

Prioridade Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

PLEN - Tramitando em 
Conjunto 

PL 6770/2010 

A- 

Altera a redação da Lei de nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Explicação: Aumenta a pena para o crime de 

constrangimento ou vexame de crianças e adolescentes por parte de quem 
mantém autoridade, guarda ou vigilância sobre elas. 

Francisco Rossi 

08/02/2010 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

CSSF - Aguardando 

Deliberação 

PL 6827/2010 

-B- 

Dispõe sobre a destinação de recursos do Imposto Sobre a Renda e 

Proventos de Qualquer Natureza para os Fundos Municipais dos Direitos 
da Criança e do Adolescente. 

Décio Lima 

23/02/2010 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Retirado pelo 

Autor 

PL 6919/2010 

-B- 

Acrescenta parágrafo ao art. 8° Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 - 

Estatuto da Criança e do Adolescente - e dá outras providências. 
Explicação: Garante assistência psicológica às gestantes no atendimento 

pré-natal por intermédio do Sistema Único de Saúde. 

Maria Lúcia 

Cardoso 
09/03/2010 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões - Art. 24 II 

CSSF - Aguardando 

Parecer 

PL 6918/2010 

B 

Altera o art. 11º da Lei n° 8.069 de 13 de julho de 1990 e dá outras 
providências. Explicação: Garante assistência psicológica às crianças e 

adolescentes por intermédio do Sistema Único de Saúde. 

Maria Lúcia 
Cardoso 09/03/2010 

. . MESA - Retirado pelo 
Autor 

PL 6939/2010 

-B- 

Acrescenta parágrafo ao art. 1.609 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 

2002, que institui o Código Civil; acrescenta parágrafo único ao art. 1º da 
Lei nº 8.560, de 29 de dezembro de 1992, que regula a investigação de 

paternidade dos filhos havidos fora do casamento e dá outras providências; 

e acrescenta parágrafo ao art. 26, da Lei nº 8.069, de 13 de junho de 1990, 
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências. 

João Dado 

10/03/2010 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões - Art. 24 II 

CSSF - Aguardando 

Deliberação 

PL 6965/2010 

-B- 

Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para permitir que as 

pessoas físicas deduzam do imposto de renda as doações aos fundos dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e aos fundos do Idoso feitas até a 

data da entrega tempestiva da Declaração de Ajuste Anual. 

Fernando Chucre 

16/03/2010 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

CFT - Tramitando em 

Conjunto 

PL 6968/2010 

A- 

Altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para tornar mais claros os 

critérios a serem obedecidos pela programação televisiva veiculada no 

horário destinado a crianças e adolescentes. Explicação: Altera a Lei nº 

8.069, de 1990. 

Silas Brasileiro 

16/03/2010 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

CCTCI - Tramitando 

em Conjunto 

PL 7004/2010 

A- 

Altera o art. 82 da Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança 

e do Adolescente e dá outras providências. Explicação: Autoriza a 

hospedagem de menor em hotéis, motéis e pensões acompanhado de 
parente ascendente ou colateral maior até o segundo grau. 

Paes de Lira 

18/03/2010 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

PLEN - Tramitando em 

Conjunto 

PL 7008/2010 

C 

Dispõe sobre o período de internação de adolescente que comete ato 

infracional grave. Explicação: Altera a Lei nº 8.069, de 1990, dispondo 
sobre o cumprimento integral da "medida sócio-educativa de internação, 

aplicável a adolescentes que hajam cometido ato infracional, mediante 

grave ameaça ou violência a pessoa.". 

William Woo 

23/03/2010 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

CSPCCO - Pronta para 

Pauta 

PL 7088/2010 

A- 

Altera o art. 82 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Explicação: Obriga hotéis e estabelecimentos 

congêneres a manterem ficha de identificação de crianças e adolescentes, 
bem como dos respectivos responsáveis, que neles se hospedarem. 

Vital do Rêgo Filho 

07/04/2010 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

PLEN - Tramitando em 

Conjunto 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=463256
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http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=468472
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http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=470212
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=470638
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=472437
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PL 7099/2010 

A-B- 

Tipifica condutas relacionadas à pedofilia e torna crime hediondo quando 
praticado por sacerdote. Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - 

Estatuto da Criança e do Adolescente, para aprimorar o combate à 

produção, venda e distribuição de pornografia infantil, tipificando tais 
condutas quando praticadas por sacerdote como crime hediondo. 

Explicação: Altera o Decreto-lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal e a Lei 

nº 8.069, de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, 
enquadrando o crime de pedofilia, se praticado por sacerdote, na Lei nº 

8.072, de 1990 - Lei dos Crimes Hediondos. 

Eduardo Cunha 

07/04/2010 

Prioridade Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

CSSF - Tramitando em 
Conjunto 

PL 7116/2010 

-B- 

Inclui parágrafo ao art. 4º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
"dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras 

providências", estabelecendo que o Poder Público adotará medidas à 

criação de um cadastro de crianças e adolescentes atingidos por estado de 
calamidade pública ou de situação de emergência. Explicação: Cria 

cadastro de crianças e adolescentes atingidos, feridos, desabrigados, 

desaparecidos ou mortos, por calamidades públicas ou situações de 
emergência. 

Solange Amaral 

13/04/2010 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

CSSF - Aguardando 
Designação de Relator 

PL 7208/2010 

-C- 

Altera os arts. 103, 108, 121, 122 e 123, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, dispondo sobre medidas de 
repressão aos atos infracionais graves e aos correspondentes aos crimes 

hediondos. 

William Woo 

28/04/2010 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

CSPCCO - 

Aguardando Parecer 

PL 7229/2010 

-D 
Dispõe sobre seminário nas escolas da rede pública sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

Edmar Moreira 
29/04/2010 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

CSSF - Aguardando 
Designação de Relator 

PL 7398/2010 

C 

Dá nova redação ao § 3º do art. 121 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990. Explicação da Ementa: Aumenta o prazo de internação em casos de 

atos infracionais que se equiparem aos crimes hediondos ou tráfico de 

entorpecentes. 

Rita Camata 

25/05/2010 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário 

CSPCCO: tramitando 
em conjunto 

PL 7391/2010 

-B-C- 

Dispõe sobre a reserva de vagas para menores infratores nos contratos de 

prestação de serviços de Administração Pública, alterando o art. 105 da Lei 

nº 8.069 de 3 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Odair Cunha 

26/05/2010 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

CTASP - Aguardando 

Parecer 

PL 7539/2010 

-B- 

Modifica o art. 197-A da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 

Explicação: Estabelece que os postulantes à adoção apresentarão petição 

inicial na qual conste certidões negativas de distribuição cível e criminal 
das jurisdições estaduais e federais relativas às localidades em que tenham 

morado nos últimos cinco anos, e parecer favorável do órgão do Ministério 

Público Estadual com competência criminal. 

Antônio Roberto 

23/06/2010 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

CSSF - Aguardando 
Designação de Relator 

PL 7638/2010 

-B- 
Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente . Explicação: Possibilita a livre recondução dos membros do 

conselho tutelar. 

Edmilson Valentim 
13/07/2010 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

CSSF - Tramitando em 
Conjunto 

PL 7672/2010 

A- 

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, para estabelecer o direito da criança e do 

adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos corporais 

ou de tratamento cruel ou degradante. 

Poder Executivo 

16/07/2010 

Prioridade Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

MESA - Aguardando 
constituição de 

Comissão Temporária 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=472553
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=473051
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PL 7728/2010 

A- 

Institui em toda a rede de ensino público e privado a obrigatoriedade aos 
servidores de notificar pessoalmente ou por meio da Instituição, os casos 

de violência contra a criança e o adolescente, às secretarias de segurança 

pública. 

Francisco Rossi 

04/08/2010 

Ordinária Proposição Sujeita à 
Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

CSSF - Tramitando em 
Conjunto 

PL 7735/2010 

A- 

Incluir a expressão "bebida alcoólica" no art. 243 da Lei nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Explicação: 

Esclarece que o fornecimento de bebida alcoólica a criança e adolescente é 
vedado por lei. 

Mauro Mariani 

04/08/2010 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

CCP - Tramitando em 

Conjunto 

PL 7818/2010 

-B- 

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que "dispõe sobre o Estatuto 

da Criança e do Adolescente e dá outras providências". Explicação: 
Permite ao consulado brasileiro autorizar a saída do país de criança ou 

adolescente de nacionalidade brasileira em companhia dos pais 

estrangeiros. 

William Woo 

06/10/2010 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões - Art. 24 II 

CSSF - Aguardando 

Designação de Relator 

PL 7872/2010 

-B- 

Altera a redação dos arts. 245 a 258 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990, que "dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 

outras providências", a fim de substituir a expressão "salário mínimo de 
referência" por "salário mínimo". 

Comissão de 

Legislação 

Participativa 
10/11/2010 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

CSSF - Aguardando 

Designação de Relator 

PL 7876/2010 

A- 

Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente) estabelecendo critérios para exibição de programas na TV 
em todo o país. 

Jorge Tadeu 

Mudalen 10/11/2010 

Prioridade Proposição Sujeita à 

Apreciação do Plenário 

CCTCI - Tramitando 

em Conjunto 

PL 7994/2010 

-C- 

Acrescenta o art. 53-A a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que "dispõe 

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências", a 

fim de estabelecer deveres e responsabilidades à criança e ao adolescente 
estudante. 

Ricardo Barros 

08/12/2010 

Ordinária Proposição Sujeita à 

Apreciação Conclusiva 

pelas Comissões - Art. 24 II 

distribuido CSSF 

 

 

 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=484413
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=484463
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=485383
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=486165
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=486256
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=489024
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