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Ref.: ADIR 3446. 

SOCIEDADE DE APOIO AOS DIREITOS 

HUMANOS, de representação do MOVIMENTO 

NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - MNDH, inscrito no 

CPNJ n. 32902132/0001-03, com sede no SEPN Quadra 506, 

Bloco C, Subsolo, Sala 34, Asa Norte - Brasília/DF., associação 

civil sem fins lucrativos, por seus representantes, nos termos do 

estatuto social, e através de sua advogada inscrita na OAB/DF 

sob o nº 6064 (Doc.1 e 2), vem respeitosamente à presença de V. 

Exa., com fundamento no § 2º do artigo 7º da Lei 9.868/99, 

manifestar-se na qualidade de 

Arnici Curiae na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3446 

. 'zada pelo Partido Social Liberal - PSL, tendo por objetivo 

procedência do pedido de declaração de inconstitucionalidade 
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• 
dos artigos 16, 1, 105, 122, I, II e lII, 136, I, 138, 230 caput e 

parágrafo único, bem da sua totalidade, da Lei 8.069/1990 - o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, pelas razões e argumentos 

a seguir expostos: 

1. 	 DA LEGITIMIDADE DAS ASSOCIACOES PARA 

FIGURAREM COMO AMICI CURIAE NA PRESENTE ADIN 

3446 

A Lei 	9.868/99 prevê a possibilidade de manifestação, nas ações 

diretas de inconstitucionalidade, de entidades da sociedade civil, 

nos seguintes termos: 

Art. 7º. (...) 

O relator, considerando a 

relevância da matéria e a 

representatividade dos postulantes, 

poderá, por despacho irrecorrível, 

admitir, observado o prazo fixado no 

parágrafo anterior, a manifestação de 

outros órgãos ou entidades. 

No entendimento deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, a 

possibilidade de manifestação da sociedade civil nas ADlns tem o 

objetivo de democratizar o controle concentrado de 

constitucionalidade, oferecendo-se novos elementos para os 

julgamentos. É o Que se depreende da ementa de julgamento dam~130-3/SC: 
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.. EMENTA: AÇÃO DIRETA DE, 
INCONSTITUCIONALIDADE. 

INTERVENÇÃO PROCESSUAL DO 

AMICUS CURIAE. POSSIBILIDADE. LEI 

Nº 9.868/99 (ART. 7º, § 2º). 

SIGNIFICADO POLíTICO-JURíDICO DA 

ADMISSÃO DO AMIeUS CURIAE NO 

SISTEMA DE CONTROLE NORMATIVO 

ABSTRATO DE 

CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE 

ADMISSÃO DEFERIDO. 

- No estatuto que rege o sistema de 

controle normativo abstrato de 

constitucionalidade, o ordenamento 

positivo brasileiro processualizou a figura 

do amicus curiae (Lei nº 9.868/99, art. 

7º, § 2º), permitindo que terceiros 

desde que investidos de 

representatividade adequada - possam 

ser admitidos na relação processual, para 

efeito de manifestação sobre a questão 

de direito subjacente à própria 

controvérsia constitucional. 

- A admissão de terceiro, na condição de 

amicus curiae, no processo objetivo de 

controle normativo abstrato, qualifica-se· 

como fator de legitimação social das 

decisões da Suprema Corte, enquanto 

Tribunal Constitucional, pois viabiliza. em 

obséquio ao postulado democrático, a 
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abertura do processo de 

ordem a permitir Que nele 

sempre sob uma perspectiva 

eminentemente pluralística, a 

possibilidade de participação formal de 

entidades e de instituições Que 

efetivamente representem os interesses 

gerais da coletividade ou Que expressem 

os valores essenciais e relevantes de 

grupos, classes ou estratos sociais. 

Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, 

da Lei nº 9.868/99 - Que contém a base 

normativa legitimadora da intervenção 

processual do amicus curiae - tem por 

precipua finalidade pluralizar o debate 

constitucional" (grifamos). 

A presente ADln pretende a declaração de inconstitucionalidade de 

diversos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente e, 

sucessivamente, a declaração da inconstitucionalidade da 

totalidade da lei federal Questionada . O tema é de absoluta 

relevância social, motivo pelo qual a as associações da sociedade 

civil signatárias apresentam sua manifestação. 

A SOCIEDADE DE APOIO AOS DIREITOS HUMANOS - MNDH

tem como objetivo estatutárias promover, difundir e garantir os 

Direitos Humanos Civis, Políticos, Econômicos, Sociais, Culturais, 

1Z. e o Desenvolvimento, A Sociedade de Apoio aos Direitos 

Humanos, também chamado de Movimento Nacional de Direitos 

";1d' 
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todo o Brasil, com finalidades de promover e desenvolver Planos, 

Projetos Programas e ações pautadas na defesa dos Direitos 

Civis e Políticos e nos direitos econômicos sociais e culturais, 

conforme se pode depreender do seu ato constitutivo juntado no 

feito. Além das finalidades acima mencionadas nos estatutos 

sociais, prevêem também que cabe ao MNDH participar de 

atividades com outras entidades e redes de ONG'S engajadas 

nas lutas populares e na defesa dos direitos humanos do Brasil, 

da América Latina e de outros continentes. Atua freqüentemente 

perante a Organização das Nações Unidas-ONU, a Organização 

dos Estados Americanos - OEA e outros organismos e redes 

internacionais como a Federação Internacional de Direitos 

Humanos - FIDH sempre com o propósito de relatar e monitorar 

as condições de cumprimento dos direitos humanos no Brasil. 

Dentre os objetivos e ações do MNDH, está o combate à violência 

e a todas as formas de impunidade. 

. . . 

Destarte Exa., a admissão da Conectas Direitos Humanos e do 

Centro de Direitos Humanos - CDH já foi apreciada por este 

Egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos da ADln 3268, com 

seguinte despacho de ilustre Ministro Relator Celso de Mello: 

" Admito. na condição de amici curiae, a 

Conectas Direitos Humanos e o CDH, eis 

que se acham atendidas, na espécie, as 

condições fixadas no art. 7 Q, §2Q da Lei 

Q. n.Q 9.868/99. (...) 

-5 
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Impõe-se registrar, 

razão de ser que 

justifica a intervenção 

apóia-se na necessidade de pluralizar o 

debate em torno da constitucionalidade 

ou não de determinado ato estatal, em 

ordem a conferir maior coeficiente de 

legitimidade democrática ao julgamento a 

ser proferido pelo Supremo Tribunal 

Federal, em sede de fiscalização 

normativa abstrata, consoante pude 

enfatizar em decisão que proferi, como 

Relator, na ADI 2130-MC/SC (DJU 

02/02/2001 - grifamos) 

2. 	 ANTECEDENTES DA LEI 8.069/90 - ESTATUTO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

A Lei 8.069/90 - o Estatuto da Criança e do Adolescente é fruto 

de intenso debate público e resposta a veemente apelo dos 

movimentos sociais atuantes na área da infância e juventude. 

A sociedade civil, articulada no movimento criança constituinte, 

trouxe as reivindicações para mudança do paradigma jurídico de 

tratamento a crianças e adolescentes, com intuito de fazer valer 

no ordenamento pátrio as diretrizes da Doutrina da Proteção 

Integral, já presentes na normativa internacional, especificamente 

.!JonvençãO Internacional dos Direitos da Criança e nas Regra: 
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Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça 

Infância e da Juventude - Regras de Beijing (anexos 1 e 2) 

A Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ratificada pelo 

Brasil em 1990, é a grande inspiradora das mudanças legislativas 

na temática da infância promovidas no mundo. 

A Constituição Federal de 1988 incorpora estas reivindicações e 

inaugura no Brasil a Doutrina da Proteção Integral, ultrapassando 

a doutrina da situação irregular, imposta pelo antigo Código de 

Menores de 1979, onde a responsabilidade sobre a condição de 

vulnerabilidade recaia sobre a própria criança e adolescente em 

situação irregular, autorizando a intervenção externa. 

Assim aponta Emílio Garcia Méndez: 

« Se introducía ast después de 70 anos 

de vigencia de un paradigma, en· 

apariencia pseudo-proteccionista, aunque 

en realidad decididamente criminalizador 

de la pobreza ( ... ) 111 

Crianças e adolescentes " os menores" - eram, portanto, 

objeto de intervenção do Poder Público, sendo a figura mais 

exemplar desta doutrina o juiz de menores, senhor absoluto da 

j Fkt1io García Mendéz. "Entre el Autoritarismo y la Banalidad: Infãncia y derechos em 
~érica Latina", in Infancia, Jey y democracia en America Latina, Mendéz y Belfo (org.), Ed. 

Temis, Bogotá, Colombia, 2004, pág. 10. 
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vida da crIança 

A nova Doutrina da Proteção Integral, consubstanciada no artigo 

227 da Constituição Federal de 1988, traz como fundamentos o 

reconhecimento de crianças e adolescentes como sujeitos de 

direitos, e não mais como objeto de intervenção. 

As figuras do " menor" . do " juiz de menores" e de seus 

Além disso. a Doutrina da Proteção Integral, através do artigo 227 

da Constituição Federal, impõe a responsabilidade compartilhada 

no zelo aos direitos da criança e do adolescente. 

Cabe, portanto, ao Estado. à família e à sociedade garantir a 

integralidade dos direitos da criança e do adolescente, ou seja, a 

irregularidade não mais paira sobre os jovens, mas sobre a 

sociedade que não lhe garante os meios adequados de 

sobrevivência. A intervenção, desta forma, não deve recair sobre 

o jovem, mas sobre a fam1lia, o Estado e a sociedade, 

responsáveis pela situação. 

A Doutrina da Proteção Integral e o disposto no artigo 227 são 

consubstanciados numa lei ordinária - a Lei 8.069/90, o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, festejada no Brasil e referência 

~at~va internacional, ora indevidamente Questionada. 
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Neste sentido, pontua muito bem o jurista Emilio García .I.".L\,,~n..Lç~;;•. 

já citado: 

"Pero si algo marc6 con fuerza e1 

desarrollo de esta etapa [de adequação 

legislativa à Convenção Internacional dos 

Direitos da Criança}, es la influencia 

decisiva que, en e1 ámbito regional, 

ejerci6 en materia de contenidos y de 

proceso participativo de construcci6n, el 

Estatuto de1 Nifío y del Adolescente (ECA) 

aprobado en Brasil en julio de 1990, 

primera adecuaci6n sustancia1 de una 1ey 

nacional a la Convenci6n en América 

Latina. Conviene no olvidar que para 

comienzos dei decenio de 90 persistían 

todavía las resistencias de antiguos 

actores representantes de jueces de 

menores gestaran y desarrollaron muy 

especialmente durante el periodo de las 

dictaduras militares una recreaci6n de las 

formas cJásicas de1 menorismo de los 

anos 20 y 30, que encontró su síntesis en 

la vaga doctrina de la 'situación 

irregular' 

Ningún cuerpo jurídico sintetiza meJor 

este movimiento que el tardío ' Código de 

Menores' brasilefío de 1979, tal vez 

desde el punto de vista técnico-jurídico el 
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Não há quaisquer fundamentos para a inconstitucionalidade do 

ECA e retomo aos paradigmas menoristas. 

A Lei 8.069, o ECA, em vigor desde 1990, possui patamares 

normativos muito exigentes, especialmente em relação aos 

deveres do Poder Público. Por este motivo, é uma lei que ainda 

busca sua plena realização, assim como a nossa Constituição 

Federal de 1988, o que não significa que é uma lei que deve ser 

desprezada e expulsa de nosso ordenamento; tanto o contrário, 

deve ser defendida como instrumento de real transformação 

social e batalhada, cotidianamente, para sua realização. 

3. 	 FATOS - A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DAS 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL 

É de suma importância que se conheça o universo de crianças e 

adolescentes sobre os quais recai o manto protetivo do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, a profundidade de sua exclusão 

social e as causas de sua pobreza, a fim de evitar a adoção de 

falsas medidas para solucionar o problema. 

Segundo dados do último censo demográfico realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - em 2000, 

o Brasil conta com uma população de 169.872.856 habitantes. 

l a total, 61.098.878 são pessoas na faixa etária de O a 17 anos,
/ ~ 

10 
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estando. deste modo, sob o manto da doutrina da proteção,,<-:f"~ iúJ',,," 

integral, presente na Convenção sobre os Direitos da Criança,!5 '. ~\~I 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e '\~~ \00.. ,/--'EJ 
Estatuto da Criança e do Adolescente. .... ",--~./ 

É fundamental respeitarmos e promovermos os direitos de todas 


as crianças e todos os adolescentes, como prega a doutrina da 


proteção integral. No entanto, sabemos Que, apesar de 


positivados, os direitos garantidos às crianças e aos adolescentes 


não são cumpridos da forma preconizada em nossa Carta Magna. 


Ainda hoje no Brasil, nascer indígena ou branco, viver na cidade 


ou no campo, ser filho de mãe com baixa ou alta escolaridade, ter 


ou não alguma deficiência determina as oportunidades Que as 


crianças e adolescentes terão em sua vida no Que diz respeito ao 


acesso à saúde, à educação, ao saneamento básico ou de ser ou 


não explorados como trabalhadores infantis. O Estado Social e 


Democrático de Direito ainda está por realizar-se no Brasil. Há 


iniqüidades históricas e persistentes a ser enfrentadas com ações 


especificas Que exigem, muitas vezes, uma mudança de postura 


dos agentes Que estão atuando na promoção dos direitos da 


criança e do adolescente. Mais do Que isso, tais dados exigem 


uma revisão dos modelos Que criamos ou Que reproduzimos e Que 


servem apenas para garantir privilégios para alguns e negar os 


direitos de outros. 


O relatório Situação da Infância e Adolescência Brasileiras (anexo 


3), produzido pelo UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a 


Infância - com dados do Censo Demográfico de 2000, traz dados 


sobre as diferenças de acesso a serviços de saúde e educação
8t  crianças pobres e ricas, Que vivem em áreas rurais ou 

,i!J 11 
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Brasil. 

Como já abordado, o Brasil possui mais de 61 milhões de criança e 

adolescentes, o que representa 35.96% do total da população. Este 

é o universo de pessoas sujeitas aos dispositivos do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, questionado nesta ADIn. Deste total, 

65% estão na faixa etária de O a 11 anos, sendo, portanto, crianças 

e 35% são adolescentes, entre 12 e 17 anos de idade. 

DISTRIBUIÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES POR FAIXA 

DE IDADE, BRASIL - 2000 (%) 

CO a 11 anos 

C12 a 17anos 

Com dados do Censo/2000, podemos ainda verificar o porcentual 

de crianças e adolescentes que freqüentam creche ou escola: 

PERCENTUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SEGUNDO A 


FREQÜENCIA A CRECHE OU ESCOLA, BRASIL - 2000 


/ 
/l

J 

/
I 

lj'
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Ofreqüentavam creche ou escola EJ não freqüentavam creche ou escola 

De acordo com estes dados. verificamos que 32% das crianças e 

adolescentes do Brasil não tem acesso ã educação, situação em 

que caberia muito bem algumas das medidas protetivas elencadas 

no ECA. O relatório elaborado pelo UNICEF ainda traz dados 

sobre o percentual de crianças pobres no Brasil. de acordo com 

sua raça/etnia: 

PERCENTUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES POBRES 

(VIVENDO EM FAM1LIAS COM RENDA FAMILIAR PER CAPITA 

DE ATÉ i SALÁRIo M1NIMO), POR RAÇA/ETNIA. BRASIL - 2000 

80 

70 

60 ; 

50 

40 

30 

20 ' 
10 
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Indigenas Negros Brancos Amarelos 
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71% das cnanças eEste gráfico demonstra Que 

indígenas vivem em famílias 

mínimo per capita; entre as crianças e adolescentes negros, este 

número é de 58%, passando a 33% para os brancos e 24 % para 

amarelos. Ou seja, no geral, 45% das crianças e adolescentes 

brasileiros são pobres, vivendo com menos de R$ 130,00 (cento e 

trinta reais) por mês. 

Definitivamente Exas., não é o direito à liberdade destas crianças e 

adolescentes a causa de sua pobreza, Quase miserabilidade. Não o 

direito à liberdade destas crianças e adolescentes pobres Que 

deve ser restringido. Não é o direito à liberdade Que as degrada, 

mas sim sua completa situação de pobreza e ausência de condições 

materiais de existência - um mínimo existencial - Que o Poder 

Público deve suprir - afinal, é para isto Que foi constituído - e não 

o faz. 

A solução trazida nesta ADIn consiste em retirar-lhes um dos 

poucos instrumentos de proteção e emancipação, deixando-as, 

definitivamente " na sarjeta" . 

Imaginar Que toda esta população de 45% das crianças e 

adolescentes do país Que são pobres e têm direito à liberdade, um 

total de cerca de 27,45 milhões de pessoas, à razão do autor desta 

ADIn, deveria ser recolhidas da rua e colocada em instituições 

fechadas, dá exata dimensão do absurdo da pretensão. 

Ademais, as condições de detenção dos jovens privados de 

liberdade são péssimas e desumanas, como bem apontam 

!~iOS de direitos humanos no Brasil (anexo 4), Que ressaltam 

, .d - ~ 
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Diante destes dados resta evidente a falta de coerência entre o 

problema - crianças e adolescentes pobres; e a solução 

apresentada - retirada do direito à liberdade, devendo a presente 

ação ser julgada improcedente. 

4. 	 CONSTITUCIONALIDADE DO ESTATUTO DA CRIANÇA 

E DO ADOlESCENTE - ECA LEI 8.069/90 

O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, Lei 8.069/90 estâ 

em plena sintonia com o ordenamento jurídico constitucional e 

internacional, não padecendo de qualquer vício. 

Os dispositivos ora questionados pelo autor desta ADIn, ao 

contrârio do alegado, dão exata aplicação e interpretação ao 

artigo 227 da Constituição Federal e aos demais dispositivos 

constitucionais, com a seguir demonstrado: 

4.1 	 DA CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 16 E 

230 DO ECA - DO DIREITO A LIBERDADE 

Alega o autor desta ADIn que os artigos 16, I e 230 parágrafo 

único do Estatuto da Criança· e do Adolescente são 

inconstitucionais pois instituem crianças e adolescentes de rua, 

ferindo o disposto no artigo 227 da Constituição Federal de 1988 . 

.í.Jad~ mais incorreto. 
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Dispõe os artigos 16, I e 230, parágrafo único do ECA: 

Art. 16. O direito à liberdade compreende 


os seguintes aspectos: 


I - ir, Vir e estar nos logradouros 


públicos e espaços comunitários, 


ressalvadas as restrições legais: 


Art. 230. Privar a criança e ou o 


adolescente de sua liberdade, 


procedendo à sua apreensão sem estar 


em flagrante de ato infracional ou 


inexistindo ordem escrita da autoridade 


judiciária competente: 


Pena - detenção de seiS meses a dois 


anos. 


Parágrafo único. Incide na mesma pena 


aquele que procede à apreensão sem 


observância das formalidades legais. 


Estes artigos são adequados à Constituição não só no que se 

refere ao artigo 227, como veremos a seguir, como também aos 

-demais dispositivos constitucionais. Aliás, são normas 

representativas do próprio Estado Democrático de Direito, ao qual 

é vedada a interferência arbitrária na liberdade dos cidadãos. O 

direito à liberdade pressupõe o seu pleno exercício, ou seja, 

possuir liberdade é a regra, sendo definidas e delimitadas 

le~nte as hipóteses em que se pode violar a liberdade. 
/ //J ' 
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Desta forma, Qualquer intervenção no direito à liberdade Que nãOi 
r..... 
/) 

permitida pela Lei é arbitrária. Quem define tais hipóteses é a '<5' 

própria Constituição Federal de 1988, em seu artigo 52, LIV e 

LXI: 

Art. 52. Todos são IguaIs perante a lei, 

sem distinção de Qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, ª 
liberdade, à igualdade. à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

LJ 

LIV - ninguém será privado da liberdade 

ou de seus bens sem o devido processo 

legal; 

LXI - ninguém será preso senão em 

flagrante delito ou por ordem escrita e 

fundamentada de autoridade judiciária 

competente, salvo casos de transgressão 

militar ou crime propriamente militar, 

definidos em lei; 

A Constituição determinou Que apenas nas hipóteses de flagrante 

de ilícito e por ordem judicial - exarada de acordo com o devido 

processo legal - .pode-se privar alguém da liberdade, seja 

criança, adolescente ou adulto. 

Assim, os artigos 16, I e 230 parágrafo único do ECA guardam 

740nsonãncia com os dizeres constitucionais . 

.~ -
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~ 
No Que se refere às crianças. especificamente. o direito 6~;' -~~'.'~~ 
liberdade também é pleno e. da mesma forma Que os adolescente'!;;> ~• .../J 
e adultos, só pode ser restringido nas hipóteses previstas em le~~_...
As crianças que estiverem cometendo atos infracionais ou em 

situação de vulnerabilidade devem ser encaminhadas ao Conselho 

Tutelar - instância absolutamente legitima, como veremos a 

seguir - e ao Judiciário, conforme prevê o artigo 148, VII do 

ECA, omitido pelo autor da ADln. 

Pensando na inconstitucionalidade destas regras - o que seria 


difícil dada a direta correlação com o artigo 52, LXI CF/88 -, 


pretende o autor desta ADIn que todas as crianças e adolescentes 


devem ser passíveis de " prisão para averiguação" , ou por 


qualquer outro motivo, a cargo discricionário da autoridade 


policial? E isto seria constitucional? 


o autor desta ADln ainda afirma que, para proteger os direitos da 


criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade deve-se 


retirar-lhes o direito à liberdade, possibilitando o seu 


"recolhimento" em instituições fechadas, já que as casas 


transitórias são " casas da mãe Joana" . Defende o autor desta 


ADln, por fim, que o direito à liberdade previsto no ECA instituiu 


as crianças de rua. 


o que se esconde na capciosa argumentação da ADln é, de fato, a 


criminalização da pobreza. Afinal, pretende o autor desta ADIn 


acabar com problema das crianças e adolescentes de rua, 


excluídos socialmente, prendendo-as? Ora, Exas! Achamos a 


solução para os problemas sociais do Brasil! f: só esconder os 


~es" em lugar fechado e de preferência, bem distante aos 
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adolescente. bem aos moldes menoristas. 

As pretensões do autor desta ADIn - Partido Social Liberal 

realmente não fazem jus a sua sigla. 

4.2 	 DA CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 105, 

136 E 138 DO ECA - DA LEGITIMIDADE DO 

CONSELHO TUTELAR 

Sustenta o autor desta ADIn que os artigos 105, 136 e 138 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente são inconstitucionais, na 

medida em que retiram da apreciação judiciária a lesão ou ameaça 

a direito. Nada mais equivocado. 

Tal argumentação se baseia no fato de que crianças não recebem 

medias sócio educativas (l05, ECA), apenas medidas protetivas 

(101, ECA); que os Conselhos Tutelares são competentes para a 

imposição de tais medidas (136 e 138, ECA) e que, portanto, 

exclui-se do Judiciário a apreciação sobre a ameaça e a lesão a 

direito das vitimas dos eventuais atos infracionais praticados pela 

criança. Vejamos as normas: 

Art. 105. Ao ato infracional praticado por 

criança corresponderão às medidas 

previstas no art. 101. 

Art. 101 - Verificada qualquer das 

hipóteses previstas no art. 98, a 
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autoridade competente 

determinar, dentre outras, as 

medidas: 

I encaminhamento aos paiS ou 

responsável, mediante termo de 

responsabilidade: 

II - orientação, apoio e acompanhamento 

temporários; 

III - matrícula e freqüência obrigatórias 

em estabelecimento oficial de ensino 

fundamental; 

IV - inclusão em programa comunitário 

ou oficial, de auxílio à família, à criança e 

ao adolescente; 

V - requisição de tratamento médico, 

psicológico ou psiquiátrico, em regime 

hospitalar ou ambulatorial: 

VI - inclusão em programa oficial ou 

comunitário de auxilio, orientação e 

tratamento a alcoólatras e toxicômanos: 

VII - abrigo em entidade; 

VIII - colocação em família substituta. 

Parágrafo Único - O abrigo é medida 

provisória e excepcional, utilizável como 

forma de transição para a colocação em 

família substituta, não implicando 

privação de liberdade. 

Art. 136 - São atribuições do Conselho 

Tutelar: 

_J
\ 
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I - atender as crianças e adolescente ':;;;./ t') . 

tIJ~t' Ov:m,: 

nas hipóteses previstas nos arts. 98 ~~~ --X )21
,\, 'j" /',c 

105, aplicando as medidas previstas no "''..o~,,,.:,,,,. 

art. 101, I a VII; 

Art. 138 - Aplica-se ao Conselho Tutelar 

a regra de competência constante do art. 

147. 

Em primeiro plano cumpre ressaltar que a imposição de medidas 

protetivas a crianças, ou seja, a menores de 12 anos, . em nada 

contraria a Constituição Federal, na medida em que representam 

resposta efetiva do Estado a situação de vulnerabilidade em que 

se encontram tais crianças, como a matrícula e freqüência, 

obrigatórias em estabelecimento de ensino, acompanhamento 

temporário, inclusão em programas sociais de auxílio à família e à 

criança, em conformidade com o disposto no artigo 227 da 

Constituição Federal. 

Em segundo plano, cumpre destacar que o Conselho Tutelar é 

" colegiado de leigos" , da mesma forma Que a instituição do Júri, 

previsto no inciso XXXVIII do art. 52 da Constituição Federal, 

guardando aí seu correspondente constitucional. 

De fato, com a mudança do paradigma menorista, não cabe mais 

ao Juiz de Menores institucionalizar a criança de rua, em 

instituições falidas como a FEBEM; cabe agora ao Conselho 

Tutelar incluir esta criança em programas sociais, comunitários e 

familiares de apoio e proteção, inclusive em medidas específicas 

,~teção. arroladas no artigo 101 do ECA supra transcrito, 
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Ademais, o oferecimento de outros meios que não 

Judiciário para a resolução de conflitos é princípio norteador das 

mais modernas teorias de justiça. Neste sentido, instituições como 

o Conselho Tutelar, composto por membros eleitos da 

comunidade, ou seja, próximos da realidade das crianças, tem, em 

grande parte dos casos, maiores condições de promover medidas 

adequadas ao problema do que teriam os Juizes, distantes e 

assoberbados em trabalho. , 
Em terceiro e último plano, destaca-se que tais medidas, ao 

contrário do que sustenta o autor da ADln, são aplicadas pelo 

Conselho Tutelar e pelo Poder Judiciário, conforme dispõe o artigo 

148, esquecido pelo autor da ADIn: 

Art. 148 - A Justiça da Infância e da 

Juventude é competente para: 

c . .) 
VII - conhecer de casos encaminhados 

pelo Coonselho Tutelar, aplicando as 

medidas cabíveis. 

Ora, Exas., em nenhum momento o ECA retira a competência 

jurisdicional para apreciar eventuais ações civis de reparação daslj' f~ente aos danos eventualmente sofridos. 
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4.3 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

A presente ação, como já demonstramos, visa demonstrar Que os 

artigos 16, I; 230, parágrafo único; 105; 122, H e IH; 136 e, 

finalmente, 138, todos do ECA, estão em desacordo com a 

Constituição Federal de 1988, em seus artigos 52 e 227. 

Num primeiro momento, o autor pretende comprovar Que o direito 

à liberdade, de .. ir, vir e estar nos logradouros públicos e 

espaços comunitários" confronta preceitos da Magna Carta, em 

seus arts. 512 , caput, e inciso LIV,e 227 (direito à proteção 

integra0. 

Em seguida, buscam convencer Que o fato de não haver medida 

privativa de liberdade para crianças (até 12 anos) e a ação dos 

Conselhos Tutelares (" um colegiado de leigos" pág. 15) 

também vão de encontro à Constituição Federal. 

Ora Exas., como vimos, tal argumentação, ao invés de contemplar 

os preceitos determinados pelo art. 227 da Constituição Federal, 

como o direito à saúde, à educação, à alimentação, ao lazer, à 

profissionalização e tantos outros, busca tolher mais um direito: o 

da liberdade. Dispõe o artigo 227 da Constituição Federal de 

1988: 

Art. 227. f: dever da família, da sociedade 

e do Estado assegurar à criança e ao 
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adolescente, com absoluta prioridade, 

direito à vida, à saúde, à alimentação, 

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. 

§ 12 - O. Estado promoverá programas de 

assistência integral à saúde da criança e 

do adolescente, admitida a participação 

de entidades não governamentais e 

obedecendo os seguintes preceitos: 

I - aplicação de percentual dos recursos 

públicos destinados à saúde na 

assistência materno-infantil; 

11 - criação de programas de prevenção e 

atendimento especializado para os 

portadores de deficiência física, sensorial 

ou mental, bem como de integração social 

do adolescente portador de deficiência, 

mediante o treinamento para o trabalho e 

a convivência, e a facilitação do acesso 

aos bens e serviços coletivos, com a 

eliminação de preconceitos e obstáculos 

arquitetônicos. 

22§ - A lei disporá sobre normas de 

construção dos logradouros e dos 

edifícios de uso público e de fabricação 
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de veículos de transporte coletivo, 

de garantir acesso adequado às pessoas 

portadoras de deficiência. 


§ 32 - O direito a proteção especial 


abrangerá os seguintes aspectos: 


I - idade minima de Quatorze anos para 


admissão ao trabalho, observado o 


disposto no art. 72 , XXXIII; 


II - garantia de direitos previdenciários e 


trabalhistas; 

I 
I 
I III - garantia de acesso do trabalhador 
/

1 adolescente à escola; 

IV garantia de pleno e formal 

conhecimento da atribuição de ato 

infracional, igualdade na relação 

processual e defesa técnica por 

profissional habilitado, segundo dispuser 

a legislação tutelar especifica; 

V obediência aos principios de 

brevidade, excepcionalidade e respeito à 

condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento, Quando da aplicação de 

Qualquer medida privativa da liberdade; 

VI - estimulo do Poder Público, através 

de assistência jurídica, incentivos fiscais 

e subsídios, nos termos da lei, ao 

acolhimento, sob a forma de guarda, de 

criança ou adolescente órfão ou 

abandonado; 
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VII programas de prevenção 

atendimento especializado à criança e 

adolescente dependente de 

entorpecentes e drogas afins. 

§ 42 - A lei punirá severamente o abuso. 

a violência e a exploração sexual da 

criança e do adolescente. 

§ 52 - A adoção será assistida pelo Poder 

Público, na forma da lei, que estabelecerá 

casos e condições de sua efetivação por 

parte de estrangeiros. 

62§ - Os filhos, havidos ou não da 

relação do casamento, ou por adoção, 

terão os mesmos direitos e qualificações, 

proibidas quaisquer designações 

discriminatórias relativas à filiação. 

§ 72 - No atendimento dos direitos da 

criança e do adolescente levar-se-á em 

consideração o disposto no art. 204. 

Ao contrário do que sustenta o autor, as suas pretensões nesta 

ADln são contrárias ao disposto no artigo 227 e a qualquer 

interpretação em conformidade com a Constituição, senão 

vejamos: 

Sobre o direito à liberdade, o autor assume o entendimento, 

citando o juiz Liborni Siqueira, de que as crianças e os jovens que 

se encontram nas ruas são " perambulantes, vadios e sem rumo 

na vida" (pág. 8) e, dessa forma, considera absurdo o fato de 

est~mente poderem ser retirados e recolhidos. sabe-se lá
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para onde, somente Quando 

infracional em flagrante. 

Por conta da peculiar condição de pessoa em desenvolvimento da 

criança e do adolescente, principio garantido pela Constituição 

Federal, verificamos Que estes últimos são mais sensíveis aos 

acontecimentos do Que os adultos e, se de um lado se mostram 

mais maleáveis, porquanto são seres em formação, de outro lado 

são mais vulneráveis. 

Assim, a aplicação de medida de internação a criança, como 

preconizam os autores, ou a possibilidade de restrição .de 

liberdade a jovem ou criança Que está nas ruas não se mostra a 

medida mais adequada, além de· aviltar flagrantemente o 

supraprincipio constitucional da Dignidade da Pessoa Humana3
• 

De fato, ao comentar o art. 105 do ECA, o Desembargador 

Napoleão Xavier do Amarante\ ex-presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado de Santa Catarina, afirma, nesse mesmo 

entendimento: 

" Não é a repressão o remédio adequado 

a ser ministrado ao menor infrator. A sua 

inimputabilidade absoluta na esfera do 

Direito Penal não significa, entretanto, 

3 Confonne entendimento de Flávia Piovesan e Renato Stanziola Vieira: "A dignidade humana 
simboliza, deste modo, um verdadeiro super princípio constitucional, a nonna maior a orientar 
o constitucionalismo contemporâneo, dotando-lhe especial racionalidade, unidade e sentido." 
No artigo "A Força Nonnativa dos Princípios Constitucionais Fundamentais: a Dignidade da 
Pessoa Humana", in "Temas de Direitos Humanos", Flávia Piovesan, ed. Max Limonad, 2" 
edição, São Paulo, pág. 393. 
4 In "Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado", coord. CURY, Munir; AMARAL E 
SlL V A, Antônio Fernando do; MENDEZ, Emilio Garcia. ed. Malheiros, 5a edição, 2002, São 

pa~3~~
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que, para ele, não haja a previsão dê:' fi ':,1.;;\ 
f tr:. "",,\, cmI 
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medidas adequadas, previamenteS~~. /,,'l 
estabelecidas em lei, com o único escopo'\~"",,~r/ 
de tornar possíveis sua reeducação e seu 

encaminhamento, como pessoa bem-

formada, para a cidadania do amanhã. 

(...) 

E, sendo o caso, poderá o mesmo [o 

Conselho Tutelar], ainda requisitar 

tratamento médico, psicológico, 

psiquiátrico, em regIme hospitalar e 
::"iI 

ambulatorial, ou incluir em programa 

oficial ou comunitário de auxílio, 

orientação e· tratamento a alcoólatras e 

toxicômanos. Aliás, não poderia o 

legislador deixar de estabelecer essas 

medidas, mormente quando se sabe que a 

conduta infringente da lei penal por parte 

do menor é decorrência, no seu mais alto 

percentual, da extrema miséria do lar, 

que o leva a viver na rua, onde 

facilmente se depaupera física e 

moralmente" . 

Assim, verificamos Que orientar, tratar, medicar crianças que 

necessitem de cuidados especiais, mesmo morando nas ruas, não 

é privação de liberdade. Esta última deve ser usada com 

parcirpônlq, em caráter excepcional e sempre que as outras 
./'/" : 
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medidas previstas tiverem se 

Martha de Toledo Machad05
: 

{{ De Que vale o emprego da força pelo 

poder público em relação a crianças e 

adolescentes para protege-los, se não 

for alcançada a efetiva proteção? E esta 

somente se alcança, m casu, pela 

construção de ambiente pedagógico

solidário Que tenha potencia para 

interferir na vida de crianças e 

adolescentes em situação de rua, de 

maneira realmente transformadora, 

superadora .da situação humana de 

indigência Que ela traz em si" . 

Há contradição no bojo da petição inicial, POIS, num primeiro 

momento, o autor contesta o art. 230 do ECA, afirmando que este 

permite que as crianças tenham " o direito de permanecer na 

sarjeta" (pág. 8) e que estas deveriam, sim, ser recolhidas, 

porém não indica para onde deveriam ser levadas, nem o que se 

fazer com elas. 

A solução do abrigamento também não agradada o autor, já que, 

escreve, mais adiante, que os abrigos seriam " verdadeiras casas 

de mãe Joana" (pág. 14). É de se perguntar então o que se deve 

fazer com as crianças que tanto requer sejam recolhidas. O autor 

p/riU silenciar a respeito de indicação de solução. A única 

I 
'
5 TniP~oteçãO Constituci~na1 de Crianças e Adolescentes e os Direitos Humanos", ed. 
~:2003, São Paulo, pago 218. . 
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indicação da orientação de pensamento do autor vem de citação/~~:~\
,!:' ,~.< ~' \\~\\ 

de julgado antigo do juiz Liborni Siqueira, acerca da extinta - h4: \\ )\gt,:'i 

mais de dez anos - FEEM, no Rio de Janeiro, instituto que se\::::",/!Jl 
~, ...~/

reportava à FUNABEM. Daí se pode interpretar que a idéia do __.__~~7 

autor é que toda criança encontrada sozinha na rua deveria ser 

levada a órgão de internação, para onde vão adolescentes que 

incorreram em atos descritos no art. 122 do ECA. Isto não pode 

prosperar. 

Cabe aqui reflexão sobre o disposto neste artigo - também 

considerado "inconstitucional" aos olhos do autor da presente 

ADIn - , feita por Leonardo A. de Andrade Barbosa e Rudá Ricci6
• 

Ponderam que, para que se aplique a medida de internação, é 

preciso, primeiramente, verificar a' ocorrência de uma das 

hipóteses previstas no artigo 122; 

" O segundo pressuposto é a prova de 

que a internação é a medida mais 

adequada, considerando as 
. . .

características PSICO-SOClalS do 

adolescente e o imperativo de segurança 

pública. Na presença desses dois 

pressupostos, configura -se a situação 

que legitima a privação de liberdade do 

adolescente. 

Ocorre que, a lógica que rege o direito da 

infância e juventude não é a mesma 

aplicável ao direito penal. 

'~;p:.'Adolcentes Privados de Liberdade - Convite à Revisão da Análise Jurídica", in "Aspectos 
J 'á:" os da Criança", org. Elida Séguin, ed. Lumen Júris, Rio de Janeiro, 2001, pág. SL 
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regular a apuração do ato infracional, 

focaliza. .de '. forma privilegiada as 

condições psico-sociais do adolescente. 

Assim, não existe o modelo ' para tal 

.conduta, tal sanção' . A descrição' de 

condutas serve, como podemos observar 

no artigo 122, para limitar a possibilidade 

de aplieação da privação de liberdade, 

não para determiná -la. 

Prova disso é a indicativa das Regras de 

Bei.jing para a Administração da Justiça 

da Infância e Juventude, Quando, dispõe 

sobre a pluralidade de medidas aplicáveis 

ao .adolescente infrator, primando pela 

flexibilidade. " 

Assim, temos que a medida- de internação não deve ser regra: 

somenté· pode ser aplicada em caráter excepcional, e deve, 

sobretudo. -ser breve, conforme prescreve literalmente o art.227, 

§ 3º, V, da Constituição Federal. De fato, o art. 122 está em clara 

cànsonância com os preceitos da Constitl.lÍção Federal, pois é 

preciso provar que a internação é a única medida adequada. 

Assim já assentou entendimento este. Egrégio . Supremo Tribunal 

Federal: 

" EMENTA: "HABEAS CORPUS". 


ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
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ADOLESCENTE 

REGIME DE 

ADOLESCENTE: 


REQUISITO DA 


INAPLICABILIDADE DA MEDIDA DE 

INTERNAÇÃO. DECISÃO ULTRA 

PETITA. 1. Na hipótese do art. 122, 

inciso In, da Lei nº 8.069, de 13 de julho 

de 1990. (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), faltando réiteração 

injustificada no descumprimento da 

medida sócio-educativa de inserção em 

regime de semiliberdade (art. 112, V), ª 
internação não pode ser aplicada. 2. As 

medidas específicas de proteção, 

referidas nos artigos 99 e 100 do ECA, 

são as alinhadas nos incisos I a VIII do 

art. 101 do mesmo Estatuto, as quais 

poderão ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente (mais de uma dentre as 

oito), bem como substituídas (uma por 

outra ou mais de uma por outras, mas 

sempre dentre as oito). 3. É certo que o 

art. 101 admite outras medidas além das 

oito específicas, mas da mesma natureza 

e mesmos objetivos, isto é, pedagógicas e 

que "visem ao fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitârios", o que toma 

incabível a determinação de internação, 
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por constituir medida 

privativa da liberdade 

~....-.-.." 

If)(i;ífl'" u;;""", 
y ~,:'i"-,,é :;;<~<"'\ 

,'0/ '\\'.:\ 
f0!",:.( \'-'l,P:.\ 

sócio-educativaF~:, \~ ',<:\ 

, 'I<~"" 
e não medida \~:;;~\ 

\~, '. 
especifica de proteção. 4. Considera-se ~." 

decisão ultra petita o acórdão Que diante 

do requerimento do representante do 

Ministério Público, objetivando a 

internação-sanção pelo prazo de três 

meses (§ 1º do art. 122), entendeu de 

afastar a aplicação do art. 122, lU, e 

determinar, corno incidente da execução, 

a regressão do adolescente ao regime de 

internação Que pode durar até três anos 

(§ 3º do art. 121). 5. Habeas corpus 

deferido" 7; 

*** 

" EMENTA: Defesa e due process: 

aplicação das garantias ao processo por 

atos infracionais atribuídos a 

adolescente. 1. Nulidade do processo por 

ato infracional imputado a adolescentes, 

no Qual o defensor dativo aceita a versão 

de fato a eles mais desfavorável e pugna 

por Que se aplique aos menores medida 

de internação, a mais grave admitida pelo 

Estatuto legal pertinente. 2. As garantias 

constitucionais da ampla defesa e do 

devido processo penal como 

... 
4.715, reI. Mauricio Correa, 1998. 

33 
Climene Quirido 


Advogada/ SRTVN 701, Ed. Centro Empresarial Norte, Sala 516B, Brasília/DF. Telefones: (61) 

328.3593. 9972.5785. E-maU: cjquirido@brturbo.com.br 




if~~"7?r 
.corretamente disposto no ECA (art. 106&< ~y'? 

\'.\I>r'" 

111) - não podem ser subtraídas a~?S~'-
'""'~~-~---~-_:::--~-~.":-:~ 

adolescente acusado de ato infracional, 

de cuja sentença podem decorrer graves 

restrições a direitos individuais, básicos, 

incluída a privação da liberdade. 3. A 

escusa do defensor dativo de Que a 

aplicação da medida sócio-educativa 

mais grave, Que pleiteou, seria um 

benefício para o adolescente Que lhe 

incumbia defender - além do toque de 

humor sádico Que lhe emprestam as 

condições reais do internamento do menor 

infrator no· Brasil - é revivescência de 

excêntrica construção de Carnellutti - a 

do processo penal como de jurisdição 

voluntária por ser a pena um bem para o 

criminoso - da Qual o mestre teve tempo 

para retratar-se e Que, de Qualquer 

sorte, à luz da Constituição não passa de 

uma curiosidade" 8. 

Essa também é a opinião do jurista José Afonso da Silva9 
, para 

quem não se pode medir a liberdade da criança e do adolescente 

pelos mesmos gabaritos com que se mede a dos adultos: "A 

tolerância amplia-se em favor dos primeiros" 

8 syiRE 28l571, reI Sepúlveda Pertence, 2001. 
')Jn "Estatut6 da C~ça e do Adolescente Comentado", coord. CURY, Munir, AMARAL E 

/Sn..V~ $htônio Fernando do; MENDEZ, Emílio Garcia, ed. Malheiros, 58 edição, 2002, São 
'1 . Pa~g. 71-72.
;

I 

Climene Quirido 

Advogada! SRTVN 701, Ed. Centro Empresarial Norte, Sala 516B, Brasilia/DF. Telefones: (61) 


328.3593. 9972.5785. E-mail: cjquirido@brturbo.com.br 


34 



Na mesma esteira, assevera Martha de Tbledo Machado1o que: 

ri Embora crianças e adolescentes sejam 

seres imaturos e vulneráveis e, por isso, 

o reconhecimento de validade na vontade 

deles seja bastante reduzido perante o 

ordenamento jurídico, é inafastável Que 

têm direito à liberdade# . 

o que vana, no caso, é o contorno de liberdade que se dá na 

medida em que a criança se transforma em adolescente, e, 

finalmente, em adulto. 

Mas esse não parece ser o pensamento do autor da presente 

ADln. De fato, ao contestar a validade constitucional dos artigos 

105. 136 e 138 do ECA, inverte os papéis e coloca a sociedade 

como vítima e a criança como ré, já que. para ele... embora 

praticado por criança, o ato infracional (crime) constitui, 

inegavelmente, uma lesão ou ameaça de direito" (págs. 14-15), 

Assim, impensável é - de acordo com a ADln - a não previsão 

de medida privativa de liberdade para crianças, haja vista que a 

competência para a aplicação de medidas de proteção insertas no 

art. 101, I a VII, é somente dos Conselhos Tutelares, equívoco 

este já sanado neste amici. 

Climene Quirido 

Advogada! SRTVN 701, Ed. Centro Empresarial Norte, Sala 516B, Brasília/DF. Telefones: (61) 


328.3593.9972.5785. E-mail: cjquirido@brturbo.com.br 


35 



~~\BUfVA. ,"( 

criança ou adolescente, e não o contrário. Du seja: a restrição d :sÇJ ~ 
ttLil ~ o 

crianças à liberdade de ir, vir e p.ermanecer parece insinua. r quJ~~~~'\\.' J 
Q' '" ."

sociedade é .que cOrre risco, e não as crianças e adolescentes. O ''''"---
..........~..." 


autor trata da juventude nas ruas como se fossem ameaças, 

porquanto sempre analisado sob o ponto de vista do ato 

infracional. 

No exemplo dado pelo autor sobre a aparente "incoerência" de 

serem . necessárias reiteradas infrações graves para que se 

proceda a medida de internação (art. 122, II, ECA), o autor cita o 

Desembargador Alyrio Cavallieri, que coloca nas mãos do 

adolescente" um fuzil AR-15" e" quilos de cocaína" (pág. 17) 

para comprovar que o cometimento de uma única infração grave 

seria capaz de ensejar medida de internação. Ora, esquece o autor 

e o citado desembargador que, no exato caso citado, o 

adolescente é claramente a' vítima da história, necessitando 

urgentemente de acompanhamento psicológico e médico, sendo 

tratado, ainda por cima, como se adulto fosse. 

Assim, v,erificamos que há, no pedido do autor, incompatibilidade 

clara. com os princípios constitucionais do melhor interesse da 

criança, da proteção integral e da peculiar condição de pessoa em 

desenvolvimento. Mais ,ainda: há afronta ao princípio 

·constitucional da igualdade. Nesse caso, nos filiamos ao 

pensamento de Celso Antônio Bandeira de Mello, ao discorrer 

sobre. a 'necessidade de se desigualar tratamentos entre 

is, para justamente igualá-los mais à frentell . 

11 "Conteúdo Jurldito do Principio da Igualdade",ed. Malheiros, 38 edição, 1999, São Paulo. .. '~''
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· r~ 
Não é por outra razão Que crianças e adolescentes têm direito a i'"'~\~ 
tutela jurisdicional diferenciada, conforme preleciona Paulo l..~..~" 
Afonso Garrido de Paula, coordenador do Centro de Apoio . / 

Operacional da Infância e da Juventude do Estado de São Paulo: 

"Em sentido genérico, resumindo, a 

tutela jurisdicional diferenciada para 

crianças e adolescentes fundamenta-se 

na existência de um microssistema 

erigido sob as bases do Direito da 

Criança e do Adolescente, CUJos 

instrumentos da prioridade absoluta e do 

respeito â condição peculiar de pessoa 

em processo de desenvolvimento 

perseguem os desideratos do 

desenvolvimento sadio e harmonioso e da 

garantia da integridade da criança e do 

adolescente. 


Seu escopo social, portanto, é a proteção 


integral, exigida como forma de realizar o 

Estado Democrático onde o bem comum é 

sintetizado pela inclusão da criança e do 

adolescente no mundo cidadão, 

caracterizado pela efetiva apropriação 

dos bens da vida garantidos pelos 

direitos fundamentais, devendo o 

aplicador do direito levar em conta essas 

finalidades, interpretando as normas 

tendo fonte primária as regras da 

Constituição, notadamente aquelas Que 
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prescrevem os direitos e deveres 

individuais e coletivos e as 

os direitos da criança e do adolescente, 

sempre sob a luz do princípio do respeito 

à condição peculiar de pessoas em 

processo de desenvolvimento12 
!! • 

Concluímos, dessa forma, Que considerar esses artigos 

inconstitucionais, numa expressão adotada pelos autores, seria 

não a " talho-foice" , e sim um talho irreparável no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

5. 	 ADEQUAÇÃO OOS ARTIGOS QUESTIONADOS FRENTE 

AOS INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO 

AOS DIREITOS HUMANOS 

Os argumentos apresentados pelo Partido Social Liberal, nesta 

ADln, não merecem prosperar, na medida em Que violam também 

os instrumentos internacionais e regionais de proteção dos 

direitos humanos, no caso em apresso, de proteção dos direitos 

da criança e dos adolescentes, pelas seguintes razões: 

O artigo 16 do ECA, consagra o direito de liberdade da criança e 

do adolescente, Que consiste no direito de" ir e vir e estar em 

logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as 

restrições legais" 

, 	 l? In ;t>.~ito ~ Criança e do Adolescente e Tutela Jurisdicional Diferenciada"', editora RT, 
20~O Paulo, pág. 90.I 
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A consagração do direito de liberdade no ECA, está eM> t\ ':Y.J\1'\ 

1Jlv"",~ '\ IJ.I rf'.l~ 
conformidade com os instrumentos internacionais de proteçã\S?\". 

dos direitos humanos, tais como a Declaração Universal dO~~=~=::· . 

Direitos Humanos de 1948, que consagra no artigo 4, que: 

Art. 4º. Toda a pessoa tem direito à vida, 

à liberdade e à segurança pessoal. 

(grifamos). 

Direito este também consagrados no Pacto Internacional dos 


Direitos Civis e Políticos de 1966, na Convenção Internacional das 


Nações Unidas sobre os Direitos da Criança de 1989, e pelos 


instrumentos regionais de proteção dos direitos humanos, tais 


como, a Convenção Americana de Direitos Humanos- Pacto de 


San José Da Costa Rica, que determina no seu artigo 7 que: 


Art. 7. 

1. Toda a pessoa tem direito a Liberdade 

e a segurança pessoais. 

2. Ninguém pode ser privado de sua 

liberdade física, salvo pelas causas e nas 

condições previamente fixadas pelas 

Constituições políticas dos Estados 

partes ou pelas leis de acordo com elas 

promulgadas. 

3. Ninguém pode ser submetido à 

detenção ou encarceramento arbitrário. 

Co~e pode depreender, os instrumentos internacionais, assim 


G6mo .~ ECA, procuram proteger o direito de liberdade da criança

/ /
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e ,do adolescente, sendo que a sua condição de pessoa em .p;7;:J-jl~
""~f "(\fU' \ (~, desenvolvimento requer maior proteção por parte do Estado e dà~J ~11\ ~ 

sociedade, dai o seu tratamento diferenciado e em prioridade~ ~ 
absoluta em relação aos direitos dos adultos. 

Deste modo, o entendimento do autor desta ADln, de que os 

artigos 16, I e 230 do ECA, significa que as crianças carentes, 

ainda que integrantes deste quadro dantesco e desumano, não 

mais poderiam ser recolhidas pois " adquiriram o direito de estar 

na sarjeta" . 

Ora, este argumento não nos parece ser correto, pois que é dever 

do Estado e da Sociedade criar condições e assegurar à criança e 

o adolescente os cuidados necessários ao seu bem estar, com 

vista ao seu desenvolvimento pleno e harmonioso de sua 

personalidade, devendo, portanto, crescer em ambiente familiar, 

em clima de felicidade, amor e compreensão, como proclamam os 

instrumentos internacionais e regionais acima citados, mais 

especificamente a Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil em 1990, no seu 

preâmbulo. 

Por sua vez, a pretensão de limitar o direito de liberdade da 

criança e do adolescente de rua, constitui uma discriminação e uma 

criminalização da pobreza, o que viola os instrumentos 

internacionais de proteção dos direitos da criança, ora vejamos: 

A Conv;.!)..ç10 das Nações Unidas Sobre os Direitos da Criança no 

seu~2, ~umero 1, determina Que: 
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Q.\RLliV~ 

1. Os Estados- Partes respeitarão or~<.~·'~' -~~ 
direitos previstos nesta convenção e O$~ ~1;~ )~ 
assegurarão a toda a criança sujeita à sua~~~-""'·,1·>l~_,.. 

jurisdição, sem discriminação de qualquer 

tipo, independentemente de raça, cor, 

sexo, lingua, religião, opinião política ou 

outra, origem nacional, étnica ou social, 

posição econômica, impedimentos físicos, 

nascimento ou qualquer outra condição 

da criança, de seus pais ou de seus 

representantes. (grifamos). 

Nestes termos, não nos parece que os artigos 16, I e 230 do ECA 

tenham instituído o fenômeno de crianças e os adolescentes de 

rua, pois que esta situação ocorre devido as condições sócio 

econômicas do país, e que constitui ou deveria constituir 

preocupação de toda a sociedade e do governo no sentido de 

minorar e evitar a ocorrência desse fenômeno, e não significando 

portanto a restrição do direito de liberdade da criança e do 

adolescente, o que constituirá grande injustiça social. 

Por seu turno, o argumento segundo o qual os artigos 105, 136 e 

138 do ECA, violam a cláusula pétrea, na medida em que há uma 

desjurisdicionalização, alegando que" entrega a um colegiado de 

leigos da apreciação do ato infracional, crime ou contravenção, 

embora praticado por criança, confronta a Constituição Federal 

em um dos seus mandamentos básicos, o artigo 5, XXXV, segundo 

o qual a~le; não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou 

" -'/' !cr 't ,nao-,e correto, senao vejamos:aIJea~;, ~rel o... 

J 1$ 
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A . Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, 

ratificada pelo Brasil, determina nos números 3 e 4, do artigo 40 

que: 

3. Os Estados- partes buscarão 

promover o estabelecimento de leis, 

procedimentos, autoridades e instituições 

especificas para as crianças de quem se 

alegue ter infringido as leis penais ou que 

sejam acusadas ou declaradas culpadas 

de tê-las infringido, e em particular: 

a adoção, sempre que conveniente e 

desejâvel, de medidas para tratar dessas 

cnanças sem recorrer a procedimentos 

judiciais, contanto que sejam respeitados 

plenamente os direitos humanos e as 

garantias legais. 

4. Diversas medidas, tais como ordens 

de guarda, orientação e supervisão, 

aconselhamento, liberdade vigiada, 

colocação em lares de adoção, programas' ..... 

de educação e formação profissional, bem 

como alternativas à internacão em 

instituições, deverão estar disponíveis 

para garantir Que as crianças sejam 

tratadas de modo apropriado ao seu 

bem-estar e de forma proporcional às 

circunstâncias do delito. (grifamos) 
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Por sua vez, as Regras Mínimas das Nações Unidas para a 


Administração da Justiça da Infância e da Juventude, 


na Parte 1, 1.3', que: 


1.3. Conceder-se-á a 

adoção de medidas concretas que 

permitam a mobilização de todos os 

recursos disponíveis, corri a inclusão da 

família, de voluntários e outros grupos da 

comunidade, bem como da escola e de 

demais instituições comunitárias, com o 

fim de promover o bem estar da criança e 

do adolescente, reduzir à necessidade da 

intervenção legal e tratar de modo 

efetivo, eqüitativo e humano a situação de 

conflito com a lei. 

o que resulta que o ECA ao prever a existência do Conselho 

Tutelar como competente para apreciar o ato infracional cometido 

por criança ou adolescente, consagrou os princípios 

internacionais de proteção dos direitos da criança e do 

adolescente, que defendem que a intervenção do juiz será em 

última instância, procurando sempre que necessário proteger a 

crian(a7 

'/
/l ' 
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6. PEDIDO 

a) 	 seja aceita a presente manifestação do 

SOCIEDADE DE APOIO AOS DIREITOS HUMANOS, 

de representação do MOVIMENTO NACIONAL DE 

DIREITOS HUMANOS - MNDH. na qualidade de amici 

curiae na ADln 3446 com fundamento no artigo 7Q 
, § 2Q 

, da 

Lei nQ 9.868/99; 

b) 	 seja indeferida a liminar na ADln 3446, ausentes o fumus 

bani iures e pericuJum in mora; 

c) 	 seja, sem prejuízo do pedido anterior. julgada improcedente 

a presente ADIn 3446,. 

Protesta pela juntada, aos autos da ADln. dos documentos anexos 

a este amici curiae e possibilidade de sustentação oral. 

2005 

Oab/DF 6064 
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PROCURAÇÃO "AD lUDICIA" 

Por este instrumento particular de procuração, SOCIEDADE DE APOIO 
AOS DIREITOS HUMANOS, de representação do MOVIMENTO 
NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - MNDH, inscrito no CPNJ n. 
32902132/0001-03, com sede no SEPN Quadra 506, Bloco C, 
Subsolo, Sala 34, Asa Norte Brasília/DF, nomeia e constitui como seus 
procuradores e advogados: a Dra. CLIMENE QUIRIDO, inscrita na OAB/DF n. 6064 
e, NARDO QUIRIDO JUNIOR, portador da Carteira de Identidade n. 417.528/DF e do 
CPF n. 182.262.561-00, com escritório no SRTVN 701, Ed. Centro Empresarial Norte, 
Sala 516-B - Brasflía/DF (Fone: 9972.5785 e 328.3593); para representá-lo em 
especial para ingressar como AMICI CURIAE na ADIN 3446. I com poderes 
conferidos para a prática de todos os atos necessários para defesa de seus direitos, 
podendo peticionar, assinar petições, transigir, negociar, efetuar levantamento de 
importâncias, fazer levantamento de Alvarás Judiciais e coisas, interpelar judicial ou 
extrajudicialmente, praticando todos os atos processuais, podendo inclusive fazer 
sustentação oral, receber, dar quitação, firmar compromisso, desistir de feitos, 
assinar notificações, apresentar recursos, agravos, em fim, praticar todos os atos 
necessários para defesa de seus direitos, podendo substabelecer. 

Brasília, 10 de maio de 2005 

~~:)~ 
SOCIEDADE DE APOIO AOS DIREITOS ~OS 

Outorgante 

D--- ~______________~_______________----J 



<';l.\'C·lLN,q 

~I---------------------~ 
I 1. OFIClfr- BRASíLIA 
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ATA DA XIII ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA ,",Y- '~'~1St
DA SOCIEDADE DE APOIO AOS DIREITOS HUMANOS I:,. """~ ,~

i:r\ ~ V ;o 

Aos quatro dias, do mês de abril do ano de dois mil e quatro, no Centro pasto~____o_o: --", 
Dom Fernando, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, reuniram-se em 
Assembléia Geral, os sócios da Sociedade de Apoio aos Direitos Humanos, para 
tratar dos seguintes pontos de Pauta: 1) avaliação das atividades desenvolvidas e 
financeira no exercício de dois mil e dois mil e três; 2) Definição das prioridades de 
ação para o biênio de dois mil e quatro e dois mil e cinco; 3)Eleição e Posse da 
Nova Coordenação do Conselho Nacional, da Coordenação Executiva Nacional e 
do Conselho Fiscal. Com a presença dos seguintes associados: Romeu Olmar 
Klich, Paulo César Carbonari, Pierre Toussaint, Manoel Messias M. da Silva, 
João Frederico dos Santos, Nazaré Gadelha Fernandes, Irene Maria dos Santos, 
Josiane Sanches Gambá, Estrela Dalva Amoeda, Alexandre Delorenzo, Marta 
Falqueto, Rildo Marques, Ana Beatriz Ludwig, e Rosiana Pereira Queiroz . A 
Assembléia foi dirigida pelos seguintes sócios: Paulo César Carbonari, Romeu 
Olmar Klich e Estrela Dalva Amoeda. No primeiro ponto de pauta, após a 
apresentação do balanço avaliativo das atividades desenvolvidas e financeiro no 
último biênio, procedeu-se ao exame da matéria pelos associados, os quais 
concluíram pela aprovação do mesmo. O segundo ponto que abordou a definição 
das prioridades, planejamento das ações para o biênio de dois mil e quatro e dois 
mil e cinco, seguiu a mesma dinâmica adotada para o primeiro ponto discutido, 
sendo apresentada uma proposição de ações que foram aprovadas na integra 
pelos presentes. No terceiro ponto de pauta, foi apresentada apenas uma chapa 
cuja documentação foi apreciada e aprovada pela Comissão Eleitoral, cujos 
componentes são os que seguem: Coordenação do Conselho Nacional: 
Coordenadora do Conselho Nacional, Irene Maria dos Santos, Primeiro Vice
Coordenador, João Frederico dos Santos e Segundo Vice-Coordenador, Isaias 
Santana da Rocha; Coordenação Executiva Nacional: Coordenadora Nacional; 
Rosiana Pereira Queiroz, Coordenador de Formação, Paulo César Carbonari; 
Coordenadora de Organização e Projetos, Joisiane Sanches Gamba. Em face da 
aprovação dos novos membros da Coordenação Nacional do Conselho e da 
Coordenação Executiva Nacional foi dada posse aos seus integrantes. O 
Conselho Fiscal passa a ser integrado da seguinte forma: membros efetivos: José 
Cláudio Rocha, Marta Falqueto· e Vera Lúcia Marques Tavares; membros 
suplentes: Elias Canuto Brandão e Ângela Maria dos Santos. Após a aprovação e 
posse do Conselho Fiscal, nada mais tendo a tratar após lida e aprovada por 
todos os sócios a presente ata passa a ser assinada pela Coordenadora do 
Conselho Nacional, Irene Maria dos Santos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
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Estatyto Social da Sociedade de Apoio aos Direitos Hymanos 

CAPÍTULO I 

Da DenominaçãQ. Sede e Fins 

Artigo 10 - A Sociedade de Apoio aos Direitos Humanos, entidade de representação do MNDH- Movimento, 
Nacional de Direitos Humanos, fundado em 1982 é uma associação civil, de direito privado, sem fins 
lucrativos e econômicos, a partidária e não confessional, de abrangência nacional e duração indeterminada, 
com sede e foro em Brasília - DF, e endereço no SEPN Qd. 506 O C NR 16, LJ 07 -Semi Enterrado, Asa 
Norte - Brasília - Distrito Federal. 

Artigo 20 - A Sociedade de Apoio aos Direitos Humanos tem por finalidades: 

a) 	 representar juridicamente o Movimento Nacional de Direitos Humanos, prestando lhe apoio 
financeiro, administrativo, implementando as deliberações de seus Encontros Nacionais; 

b) 	 Estimular a organização popular para o combate às manifestações de opressão, contribuindo na 
descoberta de instrumentos legais, educacionais e políticos para a promoção, proteção e defesa de 
uma cultura valorativa dos direitos humanos; 

c) 	 Lutar com determinação, para garantir a plena vigência dos direitos humanos exigindo, inclusive 
juridicamente, a punição dos responsáveis por sua violação e a justa reparação dos danos 
causados às vítimas; 

d) 	 Combater todas as formas e manifestações de preconceito e discriminação, especialmente, por 
razões de identidade étnica, cultural, credo opção política, ideológica, sexual,condição física ou 
mental, econômica e social; 

e) 	 Produzir estudos, pesquisas e material educativo diversificado, em prol da construção teórica e 
socialização de uma cultura valorativa de direitos humanos; 

f) 	 Promover a preservação do patrimônio artístico e cultural nacional, resgatando sua Importância 
para a valorização dos direitos humanos; 

.g) 	 Desenvolver ações <.Ie promoção da cidadania pelo respeito aos direitos fundamentais, 
especialmente no sentido da organização popular em vista da garantia de políticas públicas que 
primem pelos direitos humanos; . 

h) 	 Participar e promover ações em vista da construção de alternativas sociais para o enfrentamento 
da pobreza e da exclusão; 

i) 	 Promover a defesa do meio ambiente como direito humano fundamental e um projeto de 
desenvolvimento sustentável; 

j) 	 promover ações de voluntariado envolvendo diversos atores sociais e individuais; 

PéI!rágrafo 1° os objetivos previstos neste artigo serão garantidos mediante a execução direta de projetos, 
programas, planos de ação ou através de parcerias estabelecidas com outras organizações sem· fins 
lucrativos ou mesmo órgãos do poder público que atuem em áreas afins. 
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Parágrafo 20 Na consecução dos objetivos e das ações da entidade serão-Obser.v.ados,...por:-.todos'os .._......____ .-._._. 
associados e coordenadores, os principios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,da publicidade, 
da economicidade, da eficácia e eficiência. 

Parágrafo 3° Para a realização de seus objetivos a Entidade poderá firmar convênios de cooperação mú~r:rQL~"."" 
técnica ou financeira, com entidades públicas ou privadas, nacionais ou Internacionais. a,Si.{ ~~ ,.(',.':.;'
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Capítulo 11 ~~ ',,,, /i i{t i 

. Dos Associados. seus Direitos e Deveres ~' . ,l ~ . 

Artigo 3° São admitidos associados individuais, os indicados pelas Instâncias regionais e nacionais de 
organização do MNDH, no efetivo exercicio de seu mandato, bem como, os respectivos suplentes, 

Parágrafo Únlco- Os suplentes assumirão mandato em caso de ausência e Impedimento dos titulares. 

Artigo 4° São direito dos associados: 

1- Votar e ser votado para as instâncias administrativas; 

1I- Deliberar sobre os projetos, programas e ações a serem executadás; 

III- Avaliar e deliberar sobre relat6rios de ação é financeiros da entidade. 


Artigo 50 São deveres dos associados:" 
1- Assumir e desempenhar de acordo com a lei e este estatuto os mandatos aos quais forem 

escolhidos; 
11- Preservar e promover o patrimônio político, físico, financeiro e moral da entidade; 
III- Contribuir para a consecução dos objetivos da entidade. 

Artigo 6° Poderá ser exclufdo da associação, havendo justa causa, o associado que descumprir o presente 
estatuto ou praticar qualquer ato contrário ao mesmo. 

Parágrafo 10 A decisão de exclusão de associado será tomada pela maioria simples dos membros da 
Coordenação 

Parágrafo 2 0 Da decisão da Coordenação de exclusão do associado caberá sempre recurso à Assembléia 
Geral. 

Artigo 7° Os associados e os membros da coordenação não respondem, nem mesmo, subsidiariamente 
pelas obrigações assumidas pela Entidade e, estão obrigados a adoção de práticas de gestão Que não 
resultem em benefícios ou vantagens pessoais em decorrência da participação do processo decis6rio ou da 
ação da entidade. 

Capitulo lU 

Dos Órgãos da Associacão 

Artigo 8 0 - A Sociedade de Apoio aos Direitos Humanos é composta pelos seguintes órgãos: 

a. Assembléia Geral do MNDH: 

b. Coordenação do Conselho Nacional; 

c. Coordenação Executiva Nacional; e 

d. Conselho Fiscal 

\ 

~ 
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Seção I ,b'/"" ~,.<:\~, 

Assembléia Geral f,~T.. ~O \~, 
. ~~I ffi 

Artigo 9 0 A Assembléia Geral do MNDH, 6rgão máximo de deliberação da Sociedade de Apoio aos Direi~:' ,... .á~ ~l 

Humanos, é composta pelos associados e coordenação, e deverá reunir-se pelo menos uma vez por" 

ano, convocada pela Coordenação, instalando-se com um quorum mínimo de 2/3 (dois terços de seus 

membros), tendo como função: . 


1- Traçar e supervisionar as linhas gerais de atuação do MNDH; 

11- Fiscalizar a administração e apreciar os relat6rios de prestação de contas, balanço financeiro e 


execução de projetos; 

III- Decidir sobre qualquer assunto pendente de interesse da Sociedade. 


Artigo 10 A Assembléia Geral poderá ser convocada extraordinariamente, pela Coordenação, por 1/3 dos 
associados, num prazo mínimo de 15 dias de antecedência, para discutir qualquer assunto de relevante 
interesse da entidade e com exclusividade quandO se tratar de: 

1- Reforma Estatutária 

11- Dissolução da entidade. 


Parágrafo 10 As decisões para os casos especiais dos incisos I e 11 serão tomadas por no mínimo, 2/3 (dois 
terço) dos associados. 

Parágrafo 2 0 Em caso de dissolução da Sociedade, seu patrimônio será destinado à entidade nacional 
congênere ou afim, que seja reconhecida de utilidade pública e inscrita no CNAS - Conselho Nacional de 
Assistência Social. 

Seção 11 

Da Coordenação 

Artigo 11 A Coordenação do Conselho Nacional é composta de três membros, um Coordenador do 
Conselho Nacional, Primeiro Vice- Coordenador e Segundo Vice-Coordenador, eleitos em Assembléia Geral, 
compete ao Coordenador do Conselho Nacional: 

a) representar ativa, passiva judicial e extrajudicialmente a Sociedade de Apoio aos Direitos 
Humanos; 

b) movimentar as contas bancárias da entidade. 

Parágrafo 10 Os Integrantes da Coordenação do Conselho Nacional possuem além das atribuições previstas 
nas letras a e b deste artigo as seguintes funções: coordenação de Relações Internacionais e Coordenação 
de Cooperação e Parcerias. 

Parágrafo 2 0 O Coordenador do Conselho Nacional poderá substabelecer seus poderes aos membros da 
Coordenação Executiva NaCional. 

Parágrafo 3 0 Em caso de vacância ou ausência assume o Primeiro Vice- Coordenador , e na vacância ou 
ausênCia deste o Segundo Vice- Coordenador. 

Artigo 12 A Coordenação Executiva Nacional é composta por três Integrantes, um Coordenador Nacional, 
Coordenador de Formação e Coordenador de Organização e Projetos, eleitos nos Encontros Nacionais. 
Compete a Coordenação Executiva Nacional: 

a) Executar as deliberações da Assembléia Geral; 

b) Preparar as Assembléias e demais reuniões; 

c) Administrar a sede nacional da sociedade; 

d} Elaborar projetos para capaCitação de apoio financeiro às atividades do MNDH. 
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Parágrafo 10 Compete aos integrantes da Coordenação IExecutiva Nacional a distribuição ---entre eles dãS------
atividades necessárias à Implementação das decisões das Assembléias. . é~ ",,~~:'Q:r~~ 

Parâgrafo 2 0 Em caso de vacância ou outro impedimento, assume as funções de cada um dos integrantes 01"<' ~O~~(~ 
da Executiva Nacional outro membro indicado pelo Conselho. .~( \ "\, (f'\ 

Artigo 13 Os membros da Coordenação do Conselho Nacional e da Coordenação Executiva Nacional te J ~~ J~ 
mandato de dOiS anos, podendo ser reeleitos. ....)~~.'." /~) 

t,) " ..".,.,,// 

Parágrafo Único: Os membros da Coordenação do Conselho e Coordenação Executiva deverão reunir-se <~,,___-f"" . 
pelO menos, 3 (três) vezes ao ano para avaliar o andamento e propor as ações para a entidade. 

Seção 111 

Do Conselho Fiscal 

Artigo 14 O Conselho Fiscal é o órgão responsável por fiscalizar a administração contábil-financeira da 
associação será composto por 3 (três) membros titulares e 2 (dOiS) suplentes, eleitos pela Assembléia 
Geral para um mandato de dois anos, não podendo a totalidade do Conselho ser reeleita sucessivamente por 
mais de uma vez, sendo que escolherá entre eles um coordenador, a quem caberá assinar os documentos 
por ele emitidos. 

Artigo 15 O Conselho Fiscal se reunirá ao menos uma vez por ano, em períodO anterior à realização da 
Assembléia Geral, para apreciar a prestação de contas da entidade, seja ela da atuação financeira, contábil 
ou patrimonial, proferir parecer e apresenta-lo à Assembléia Geral. 

Capítulo IV 

Das fontes de Recursos e do Patrim&nio 

Artigo 16 Constituem fontes de recursos da associação: 

I As doações e dotações, legados, heranças, subsídios e quaisquer auxílios que lhe forem concedidos por 
pessoas flSicas ou jurídicas, de direito privado ou de direito público, nacionais ou estrangeiras, bem como os 
rendimentos produzidos por esses bens; 

II as receitas provenientes dos serviços prestados, de venda de publicações, bem como as receitas 
patrimoniais; 

lU receita proveniente de contratos, convênios e termos de parceria celebrados com pessoas físicas e 
Jurídicas, de direito pÚblico ou privado; 

IV rendimentos financeiros e outras rendas eventuais. 

Artigo 17 O Patrimônio da Sociedade de Apolo aos Direitos Humanos será constituído de bens móveis e 
imóveis que vier adquirir, sobras resultantes de aplicação financeira e doações. 

Parágrafo Único: A Sociedade de Apoio aos Direitos Humanos aplicará integralmente suas rendas, 
recursos e eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no 
território nacional. 

Capítulo V 

Das Disposições Gerais 

Artigo 18 A Sociedade de Apoio 'aos Direitos Humanos não remunera nem distribui, a qualquer títuló ou 
pretexto, dividendos, bonificações ou qualquer parcela do patrimônio, vantagens ou benefícios aos seus 
s6cios e Coordenadores. 
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Artigo 19 Os casos não previstos neste Estatuto serão encaminhados pela Coordenação do Conselho 
Nacional, cabendo recursos à Assembléia Geral. 

Parágrafo Onico. Em regimento interno serão reguladas normas de conduta ética e procedimentos do 
processo eleitoral dos cargos diretivos do MNDH. 

Artigo 20 Este Estatuto poderá ser reformulado no todo ou em parte, por decisão da Assembléia Girai UN 
90termos do Artigo ,,~ ~ 4< 

O .<
Artigo 21 Este Estatuto entra em vigor na data de sua aprovação. t'I • ~ 

CC' (jjlV mc",,\0' ;..";]'Brasília, 30 de janeiro de 2004. .r.'\.-'( ,..
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Coordenadora Nacional do Conselho 

Advogado OAB/BA nO 15750 
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