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A posição institucional dos '#~dos
PoUticos
no
sistema
consagrado~eflj
Constituição do Brasil confere·lhes o poder·
dever de, mediante instauração do controle
abstrato de constitucionalidade perante o STF,
zelarem tanto pela preservação da supremacia
normativa da Carta PoUtica quanto pela
defesa da integridade jurídica do ordenamento
consubstanciado na Lei Fundamental da
República" (ADINn° 1.096·RS)"

o

PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL -, partido político com
representação nacional, devidamente registrado perante o TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL, neste ato representado pelo seu Presidente, Empresário LUCIANO
CALDAS BIVAR, brasileiro, RG nO 557.070/SSP/PE, CPF nO 018.189.614-15, com
sede no' SBS - Empire Center - Sala 510, Brasília, Distrito Federal (Does. nO
01/02), vem por seu advogado abaixo assinado, regularmente constituído (Doc. nO
03), perante essa Colenda Corte, com fulcro no art. 103, inciso VIII e 102, inciso I,
alíneas "a" e "p", da Constituição Federal e na Lei nO 9.868, de 1O de novembro de
1999, propor AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de
concessão de MEDIDA CAUTELAR, dos dispositivos adiante indicados (infra
nO 4), da Lei Federal nO 8.069, de 13 de julho de 1990 (Dispõe sobre o Estatuto
da Criança e do Adolescente, e dá outras providências).
2.

t

DA LEGITIMIDADE ATIVA:
2.1.

O AUTOR detém inequívoca qualidade para agir em sede de controle
jurisdicional concentrado (CF. art. 103, inciso VIII).

2.2.

A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já reconheceu, em
reiterados pronunciamentos, que os Partidos Políticos com
representação no Congresso Nacional, detém legitimidade ativa "ad
causam", para efeito de propositura de ações diretas de
inconstitucionalidade:
liA BANCADA DO PARUOO SOCIAL LIBERAL - PSL 
mantém representacão no Congresso Nacional
e integra na Câmara dos Deputados: o Bloco
Parlamentar PUPSL que tem 49 Deputados. l i
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2.3.
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Como decidiu a Colenda Corte Constitucional no
da Jln ),.,
nO 1.096-4/RS, relator o eminente Ministro CELSO DE MELLCh ...\O~
de 22/09/95:
4t 11 a I ~ \.

"PARTIDO POÚTICO E PERTINÊNCIA TEMATICA NAS
AÇÕES DIRETAS: Os Partidos Politicos com
representação no Congresso Nacional acham
se incluidos, para efeito de ativação da
jurisdição constitucional concentrada do
Supremo Tribunal Federal, no rol daqueles que
possuem legitimação ativa universal. gozando,
em conseqüência, da ampla pre"ogativa de
impugnarem qualquer ato normativo do Poder
Público, independentemente de seu conteúdo
material.
A essencialidade dos partidos pollticos, no
Estado de Direito, tanto mais se acentua
quando se tem em consideração que
representam eles um instrumento decisivo na
concretização do principio democrático e
exprimem, na perspectiva do contexto histórico
que
conduziu
à
sua
formação
e
institucionalização, um dos meios fundamentais
no processo de legitimação do poder estatal, na
exata medida em que o Povo - fonte de que
emana a soberania nacional - tem, nessas
o veiculo necessário ao
agremiações,
desempenho das funções de regência política
do Estado. "

2.4.

Impende ainda ressaltar, na espécie, a decisão contida, posteriormente,
AOln nO 1.396-SC, medida cautelar, RT 731/173, in verbis:
"0S partidos políticos têm legitimidade para o
ajuizamento
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade, independentemente da
matéria versada, na forma atacada, não se
aplicando, em consequência, as restrições da
pertinência temática".

2.5.

Por sua vez, como enfatizou o em. Ministro SYDNEY SANCHES em
relação ao thema:
"E como a ação direta de inconstitucionalidade
não se rege apenas pelos princlpios
estritamente juridicos-processuais, mas por
outros, mais altos, de notório conteúdo politico,
dado a sua própria natureza e finalidade, como
tem acentuado esta Corte em vários
precedentes, a legitimidade ativa e o interesse
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de agir devem ser aferidos por crm~'Y
politicos e não estritamente jurídicos e
processuais."(ADin 138-8-RJ).

2.6.

Com efeito, a açêo direta de inconstitucionalidade Ué processo de
natureza política, em que, na realidade. o Tribunal não presta
jurisdição, tanto assim que não iulga caso concreto, mas fiscaliza a
atuação dos outros poderes em face da Constituição Federar, nos
exatos termos do que se contém no despacho do em. Ministro ILMAR
GALvÁo (M.S. nO 00213710/160, in D.J. 14/09/91, p. 12.808).

2.7.

Em publicaçêo no Jornal do Comércio, de 03 de março de 2000 , cf.
Doc. Anexo nO 04, o Presidente do PSL repercutindo a questêo na
Câmara dos Deputados, considerou como de notável importância as
Ações Diretas de Inconstitucionalidade, propostas pelos Partidos
Políticos perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Aliás, o próprio título
da matéria está absolutamente coerente com a realidade constitucional
hodierna:
"OS Partidos e a Democracia.
...............................(omissis) ................................. ..

O luperj analisou as 1.935 Adins ajuizadas no

STF nos últimos dez anos.
Segundo os dados, 17,5% das Adins
foram de iniciativa de partidos poIiticos (74%
delas de partidos de esquerda), das quais
30,8% foram deferidas e 8% parcialmente
deferidas."
INICIATIVA.

,

3.
ASSIM SENDO, DEMONSTRADAS, À SACIEDADE E EVIDêNCIA, TANTO A
LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO AUTOR, QUANTO A INEXIGIBILIDADE DE PERTINêNCIA
TEMÁTICA, ESPERA-SE O EXAME DO CABIMENTO DA AÇÃO, POR SE TRATAR DE ATO
NORMATIVO FEDERAL, PRESENTE A POSSIBILIDADE JURíDICA DO PEDIDO.
4.
Os
DISPOSITIVOS
LEGAIS
QUESTIONADOS
(EXPRESSÕES
SUBLINHADAS E EM DESTAQUE) DA LEI FEDERAL N° 8.069, DE 13/07/90, TêM O SEGUINTE
TEOR (Doc. nO 05):
"LEI FEDERAL ti' 8.069. DE 13 DE JULHO DE 1990.

Art. 16 - O direito à liberdade compreende os
seguintes aspectos:
I - IR, VIR E ESTAR NOS LOGRADOUROS PÚBUCOS E
ESPACOS
COMUNITÁRIOS.
RESSALVADAS
AS
RESTRlCÕES LEGAIS;
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Art. 105 - Ao ATO INFRACIONAL PRATICADO POR
CRIANÇAS CORRESPONDERAo ÀS MEDIDAS PREVISTAS
NO ART. 101.

Art. 122 - A medida
aplicada quando:

de internação só poderá ser

tratar-se de ato infracional cometido
mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

I -

11- por "REITERAÇÃO NO" cometimento de outras
infrações graves;
111 "POR DESCUMPRIMENTO REITERADO E
INJUSTIFICAVEL
DA
MEDIDA
ANTERIORMENTE
IMPOSTA".

Art.

136 - São atribuições do Conselho Tutelar:

1- atender as crianças e adolescentes previstas
nos arf!. 98 "E 105", aplicando as medidas
previstas no art. 101, I a VII;

o
Art. 138 - ApUCA-SE AO CONSELHO TUTELAR A
REGRA DE COMPETÊNCIA CONSTANTE DO ART. 147;

,

Art. 230 - PRIVAR A CRIANÇA OU O ADOLESCENTE DE
SUA UBERDADE, PROCEDENDO À SUA APREENSÃO
SEM ESTAR EM FLAGRANTE DE ATO INFRACIONAL OU
INEXlSnNDO ORDEM ESCRITA DA AvrORlDADE
JUDICIARIA COMPETENTE: PENA-DETENÇÃO DE 6
(SEIs) MESES A 2 (DOIS) ANOS.
PARAGRAFO úNICO -INCIDE NA MESMA PENA AQUELE
QUE PROCEDE À APREENSÃO SEM OBSERVÃNClA DAS
FORMAUDADES LEGAIS. l i

5.
A presente propositura, pela sua relevância, merece ser
submetida a apreciação dessa EXCELSA CASA, ressaltando-se, por oportuno, a
incompatibilidade dos dispositivos impugnados com o disposto nos artigos 5°,
XXXV e LlV, § 3°, IV e 228, todos da Constituição Federal.
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6.

INCONSTITUCIONALIDADE VERTICAL, NO PONTO, DOS DISPOSITIVOS

IMPUGNADOS.

6.1.

Estabelecem, expressamente, esses preceitos constitucionais violados:
"Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos
tennos seguintes:

xxxv - a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito;

LlV - ninguém será privado da liberdade ou de
seus bens sem o devido processo legal;

Art. 227 - É dever da famllia, 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 coloca-los a salvo de toda
fonna de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão.

,

§ 3° - O direito a proteção especial abrangerá os
seguintes aspectos:
1- .............................................................................

IV - garantia de pleno e fonnal conhecimento da
atribuição de ato infracional, igualdade na relação
processual e defesa técnica por profissional
habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar
específica;
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Arl. 228 -

6.2.

DA INCONSTITUCIONALIDADE VERTICAL. NO PONTO, DA LEI FEDERAL NO 8.069,
DE 13 DE JULHO DE 1990. ALTERADA PELA LEI N° 10.764,. DE 12. DE
NOVEMBRO DE 2003, TUDO POR OFENSA ÀS cLÁUSULAS PÉTREAS DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL. Dos FUNDAMENTOS JURíDICOS DA AÇÃO, COM FIEL
OBSERVÂNCIA DO QUE SE CONTÉM NO INCISO I,DO ART. 3°, DA LEI NO 9.868,
DE 10 DE NOVEMBRO DE 1999:
M() ECA ressente-se de algunS defeitos· graves:
inconstitucionalidades,
imperfeição
na
st.stematlzação, redação com pouca clareza em
número não pequeno. (José Carlos Barbosa
Moreira, Desembargador do Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro, "Ciclo Naciónal de
Cotljerêncicis do Instituto de Estudos JurídicoS,

f.'\

mI, 26/05/1994."

\

6.2.1.

BREVE HISTÓRICO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE:

Num brevíssimo escorço histórico, cabe recordar que, inicialmente, estava
em vigor o Código de Menores de 1927, chamado Código Mello Mattos,
nome do seu autor, que foi o primeiro Juiz de Menores do Rio de Janeiro,
do Brasil e da América Latina, nomeado em 1924. Não obstante sua
perfeição sob o ponto de vista conceitual, sua filosofia havia envelhecido,
depois de 50 anos de vigência. Ademais, referia-se a uma porção da
comunidade, pessoas com idade até 18 anos, que, neste século, sofre,
mais agudamente, influências de toda sorte. Foi quando o Senador Nelson
Carneiro tirou de uma gaveta do Senado Federal um projeto elaborado por
um grupo de Juizes de Menores em 1957. Apresenta-o ao Senado, toma
ele·o nómero 105, é publicado e enviado a todas as Universidades,
Tribunais, entidades ligadas ao Direito. Recebeu tantas sugestões que o
Senador Nelson Carneiro disse que elas davam para "encher um
caminhão". Entendeu o Senador ser melhor política partir de um projeto
novo e encomenda-o a um seleto grupo de juristas paulistas, do qual fazia
parte um carioca, então assessor do Ministério da Justiça. O grupo era
integrado por Arnaldo Malheiros Filho, Djalma Negreiros Penteado,
Haroldo Ferreira, José Carlos Dias, José Roberto de Carvalho, Manoel
Pereira do Vale e Jessé Torres Pereira Junior, este, o carioca. O trabalho
elaborado foi oficialmente intitulado Substitutivo ao PrOjeto 105. Entre os
especialistas, era o Substitutivo Paulista. Em seu sexto congresso
realizado em Manaus em 1975, a Associação Brasileira de Juízes de
Menores (fundada em 1968 pelo então Juiz de Brasília, Jorge Duarte de
Azevedo), decide apresentar emendas ao Substitutivo Paulista, entregando
suas sugestões ao Presidente da FUNABEM, Fawler de Melo. O substitutivo
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emendado é entregue ao Governo, vai ao Congresso
transforma-se, em 1979, em lei, o segundo Código de Menores do país.

I N

Desde os primeiros movimentos da Constituinte, formaram-se dois grupos:
os Menoristas, favoráveis à conservação do Código de Menores de 1979,
adaptando-o à nova Constituição; e os Estatutistas, que já haviam atuado
poderosamente no lóbi da Constituição, pela revogação do Código e da
redação de uma nova lei; estes ganharam a incruenta batalha ideológica.
O Estatuto tornou-se lei e foi saudado com muito entusiasmo. Um dos seus
autores, Antônio Carlos Gomes da Costa, que foi Presidente da ex
Funabem, afirmou que ele representava "uma revolução copernicana" e
que marcaria o ano de 1989, como o marcavam os 200 anos de Revolução
Francesa e do desfecho da Inconfidência Mineira; os 100 anos da
Proclamação da República; os 30 anos da Declaração Universal dos
Direitos da Criança; o décimo aniversário do Ano Internacional da Criança;
o 1° aniversário da Constituição de 1988, o ano da votação do projeto de
Convenção dos Direitos da Criança pela ONU. Deodato Rivera escreveu
que o Estatuto estava "para o Século XXI como a Lei Áurea estivera para o
século atual". Ambos pronunciamentos estão em "Brasil - Criança
Urgente", Columbus Cultural, 1990.
Embora o Estatuto, sancionado no dia 13 de julho, publicado no dia 16 do
mesmo mês e vigente a 14 de outubro, sempre do ano de 1990, já tivesse
recebido sua primeira alteração pela Lei nO 8.242, de 12/10/1991, que
mudou três artigos, os Estatutistas insistiram em que, antes de qualquer
iniciativa de analisa-lo, importante era cumpri-lo.
Entretanto o melhoramento do ECA (sigla já consagrada) já fora vaticinado
por Dom Luciano Mendes de Almeida, Presidente da CNBB, seu grande
propugnador, ao escrever:
"No horizonte deste Estatuto, QUE PODE SER
AINDA APERFEIÇOADO" etc. (p. 13 da publicação
Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado,
Malheiros Editores, apoio do Unicef)."

Até mesmo o Papa João Paulo 11, falando na Ladeira do Bonfim, em
Salvador, Bahia, afirmou que o Estatuto poderia ser útil, "malgrado suas
inevitáveis limitações", como saiu em muitos jornais. As opiniões dos
juristas estão adiante, neste trabalho.
A intransigente posição dos Estatutistas, pela férrea conservação do texto
da lei, com a repetição do slogan "tem que cumprir", cedeu, afinal ao bom
senso." (ALYRIO CAVALUERI, "Falhas do Estatuto da Criança e do
Adolescente", págs. XVI, XVII, XVIII, 1997 - Forense).
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6.2.2.
6.2.2.1 - Preliminarmente, os artigos 16, I e 230 do ECA,
reitere-se, têm a seguinte redação:
"LEI FEDERAL ~ 8.069. DE 13 DE JULHO DE 1990.

Art. 16 - O direito à liberdade compreende os
seguintes aspectos:

I-

IR. VIR E ESTAR NOS LOGRADOUROS PÚBUCOS E
ESPACOS
COMUNITARlOS.
RESSALVADAS
AS
RESTRICÕES LEGAIS;

Art. 230 - PRIVAR A CRIANÇA OU O ADOLESCENTE DE
SUA UBERDADE. PROCEDENDO À SUA APREENSÃO
SEM ESTAR EM FLAGRANTE DE ATO INFRACIONAL OU
INEXlSnNDO ORDEM ESCRITA DA AUTORIDADE
JUDICIARIA COMPETENTE: PENA-DETENÇÃO DE 6
(SEIS) MESES A 2 (DOIS) ANOS.
PARAGRAFO ÚNICO -INCIDE NA MESMA PENA AQUELE
QUE PROCEDE À APREENSÃO SEM OBSERVÂNCIA DAS
FORMAUDADES LEGAIS. 11

Sendo assim, em síntese apertada, o art. 16, I do Estatuto diz
que o direito à liberdade da criança e do adolescente
compreende, entre outros, o de "ir e vir e estar em
logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as
restrições legais". O art. 230 comina pena de detenção de
seis meses a dois anos àquele que "privar a criança ou
adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão
sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem
escrita da autoridade judiciária competente". Isto quer dizer
que as crianças carentes, ainda que integrantes deste quadro
dantesco e desumano, não mais poderão ser recolhidas pois
adquiriram o direito de permanecer na sarjeta. E os
perambulantes, vadios e sem rumo na vida somente quando
estivessem em flagrante de ato infracional, mesmo porque
pelo art. 232 do Estatuto, não podem ser submetidos a
vexame ou constrangimento (é punido com pena de 6 meses
a dois anos de detenção)" (LIBORNI SIQUEIRA, Juiz de Menores
da 1a Vara do Rio de Janeiro, in "Dos Direitos da Família e do
Menor". Ed. Forense, 1992, págs. 99/100). Já advertia DOM
EUGÊNIO ARAÚJO SALES, então Cardeal Arcebispo do Rio de
Janeiro, CBN, 18/11/92, que "o Estatuto é uma lei importante

..,
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mas que precisa ser revista! Eu creio que há muitos
grandes valores neste documento, mas a experiência~á 1:1 ~
demonstrando que é necessána uma certa reVlsao. Por
exemplo, o menor cheirando cola na rua não pode ser
deixado na rua. Deve haver uma outra solução em que haja
algo que prive o menor daquilo que ele não tenha ainda
capacidade de entender." (ALYRIO CAVALLIERI, "Falhas do
Estatuto da Criança e do Adolescente, 1997, pág. 19.
Forense). O n. Magistrado CELMIRO GusMAo, Juiz do Tribunal
de Justiça de Pernambuco, PNP, sentenciou "A liberdade de
ir, vir e estar nos logradouros públicos concedida à criança
(idade de O a 12 anos) e a garantia expressa do art. 230 na
formulação do art. 16 instituiu a criança e o adolescente de
rua". (ALYRIO CAVALLIERI, Op. Cit., pág. 20). A liberdade de
locomoção, que significa o poder de coordenação e direção
das próprias atividades, como é sabido, inclui também o
direito de fixar residência. Pergunta-se: teria uma criança de 6
ou 8 anos ou um adolescente de 12 ou 13 anos o direito de
fixar residência onde lhe aprouver? (T ARCISIO JosÉ MARTINS
COSTA, "Estatuto da Criança e do Adolecente Comentado",
2004, pág. 31, Del Rey).
A il. Juiza LUCIANA DE OLIVEIRA LEAL, do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro, na sua obra Liberdade da
Criança e do Adolescente, 2001, pág. 17, Ed. Forense, na sua
aguda observação sobre o lhema, asseverou: "No que se
refere ao direito de ir e vir assegurado à criança e ao
adolescente são inúmeros os· magistrados e juristas que
tecem criticas ao modo como se demonstrou, na lei, esta
liberdade. "Adiante, citando ALYRIO CAVALLIERI, destaca em
contraste com o princípio da igualdade (C.F., art. 5°, caput,
destaque nosso), cf. op. Cit. Pág, 18, in verbis:
"As cnanças e adolescentes só não podem
pennanecer nos logradouros públicos vedados
pelas restrições legais. Estas, entretanto não são
amplas, como seria adequado. A interpretação
autêntica, aquela advinda do autor da lei, é no
sentido de que as restrições legais só incidem
sobre os locais referidos no próprio Estatuto... art.
75, 80, 83, 85 como aqueles sobre os quais caem
as restrições legais. Neles não há nenhuma alusão
à rua. n

E arremata, taxativamente, (Op. Cit. Pág. 19/20):
"Para que possa exercer em plenitude o direito de
ir e vir, primeiramente, deve a criança e o
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adolescente ser capazes de escolher, ~ VP1-R}..·'
melhor ou o pior, e assumir, em conseqüênCilr;'iiS
responsabilidades pela escolha. Mas crianças e
adolescentes
são
incapazes,
natural
e
juridicamente. "

"Há liberdade de locomoção e de escolha, mas,
principalmente, há direito a vida, à dignidade, à
proteção integral devida pelos pais, sociedade e
Estado. Não existem direitos absolutos. As
limitações protetivas se impõem como obediência à
própria Constituição, como expressão de respeito à
personalidade em formação das crianças e do
adolescente." (C.F., art. 1°, 11/; art. 5°, I e art. 227 
acréscimo nosso).

Vem a talho-foice sobre o thema decidendum, as informações
prestadas pelo M.M. Juiz de Direito da 18 Vara de Menores,
nos autos do M.S. nO 298/93 do Conselho da Magistratura do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, impetrado
por diversas Organizações não Governamentais (ONGs)
contra um Provimento que determinava o recolhimento e o
encaminhamento ao Conselho Tutelar respectivo, de crianças
e adolescentes encontrados no exercício da mendicância,
dormindo na sarjeta, em estado de abandono ou em processo
de marginalização (Doc. nO 06), in verbis:
"QUANTO AO MÉRITO.

1.
Não há qualquer transgressão aos
artigos citados quer da Constituição Federal (artigo
227) ou do Estatuto (artigo 16, inciso I), ao
contrário, procuramos cumprir as determinantes
legais fazendo com que a criança e o adolescente,
menores perante a Lei, sejam "sujeitos" dos
direitos fundamentais e não "objetos" daqueles que
desejam mantê-los nas ruas para justificar as
verbas recebidas como que transformando-os em
fundo de comércio. (Vide Doc. nO 10 - Rio tem
duas ONGs para cada menor- acréscimo nosso).
2.
rua.

Em princípio não se educa o menor na

3.
A FEEM é órgão oficial do Estado
específico para o atendimento em suas unidades
próprias ou conveniadas.

.~
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4.
O artigo 6° do Provimento
os menores sejam apresentados ao c'õT&jjj;~;~·
Tutelar para cumprimento dos artigos: 1°, JO, 4°,
70,98 incisos I e 11, 101 a 136 da Lei 8.069/90.

ao,

Basta lê-los para compreendermos.
5.
Ademais, o artigo 262 do Estatuto
determina que enquanto não instalados os
Conselhos Tutelares, as atribuições a eles
conferidas serão exercidas pela autoridade
judiciária. Somente este ano, foram encaminhados
para abrigo provisório na FEEM, 370 menores, que
não foram recolhidos pelo Juizado, mas
apresentados por diversos órgãos, inclusive pelas
duas primeiras Impetrantes, por se caracterizar o
artigo 98 nos seus incisos I e 11, exigindo a
aplicação de uma das oito medidas elencadas no
artigo 101 do Estatuto.

6.

O abrigo provisório é uma das medidas 

inciso VII - a que não implica em privação da
liberdade conforme esclarece o parágrafo único do
artigo 101.
7.
A equipe técnica da FEEM ao elaborar o
sumário do caso e verificando que a família tem
condições faz incontinenti a entrega do menor com
advertência, encaminhando-nos o estudo.

8.

,

O artigo 16, inciso I, é claro:

"ir, vir e estar nos logradouros públicos e
espaços comunitários, ressalvadas as restrições
legais (o grifo é nosso).
Quais são as restrições legais? São
aquelas ditadas pelos artigos que especificamos no
artigo 6° do provimento.

9.

O Estatuto, em muitos de seus artigos,
repete o extinto Código de Menores, e, neste caso,
o artigo 98, com maior amplitude, se refere à
"situação irregular" do artigo 2° daquele Código. A
intenção do legislador foi a de aclarar aquela
situação. Na lei é preciso interpretar o espírito que
anima suas palavras observando-se a seqüência
do seu processo histórico evolutivo.
10.
O legislador não usou meias palavras fê
lo cientificamente, pois, da mesma forma que não
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se pode dividir o corpo em compartimentos, nem
mesmo a alma, também a proteção é integral, quer
dizer - total, inteira, abrangente, indispensável,
inalienável - principalmente quando diz respeito à
saúde, alimentação, educação e conseqüentes
projeções emocionais.
11.
Contamos hoje com a "terceira geração"
de meninos-de-rua que são pequenas vítimas da
incúria, da desassistência, dos que pretendem
fazer da miséria e da fome a fonte inexaurível de
recursos internos e externos, de campanhas
ideológicas e demagógicas, denegrindo as
instituições e autoridades.
12.
Seria cômodo engrossarmos a orquestra
bem ensaiada dos impetrantes para dizer que é
direito dos meninos-de-rua, representar a cena
dantesca dormindo nas sarjetas, famintos e
imundos, cobertos por uma folha de jornal e
explorados, material e sexualmente, por adultos.

É fácil denunciar, fazer passeatas,
13.
seminários e congressos. O difícil é apresentar
soluções concretas e acolher os pequeninos
dando-Ihes uma perspectiva de um futuro melhor.
14.
Em 1975 tínhamos 25 milhões de
carentes e abandonados, hoje chegamos aos 38
milhões, praticamente um milhão de acréscimo por
ano. Isto interessa a quem?
\l

LiSORNI SIQUEIRA

Juiz de Menores"

Releva registrar, por outro giro, que em relação ao
adolescente, inimputável (C.F.! art. 228), pessoa com idade
entre 12 e 18 anos (art. 2° da L. 8.069/90), não há na
espécie, a prisão, a que se refere o art. 5°, LXI, da
Constituição da República, sendo possíve/~ em
consonância com o princípio da razoabilidade (C.F.• art.
~, a apreensão para a averiguação, ou por motivo de
perambulação, desde que determinada por ordem escrita
e fundamentada da autoridade judiciária competente
(ECA, art. 106, in fine).
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A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERA I}
).
confirmado o entendimento no sentido de que a lei não
razoável viola o direito ao devido processo legal. Na
ADlnMC nO 1.158, vem a talho-foice, a lição do em. Min.
CELSO DE MELLO, inteiramente aplicável à espécie, no ponto:
"Todos sabemos que a cláusula do devido processo legal
- objeto de expressa proclamação pelo art. 5°, LlV, da
Constituição - deve ser entendida, na abrangência de
sua noção conceitual, não só sob o aspecto meramente
formal, que impõe restrições de caráter ritual à atuação
do Poder Público, mas, sobretudo, em sua dimensão
material, que atua como decisivo obstáculo à edição de
atos legislativos de conteúdo arbitrário ou i"azoável, "

Assim sendo, como ficou demonstrado, nos presentes, autos,
os preceitos do ECA (inc. I, do art. 16 c/c art. 230, § único),
ora impugnados, vem provocando infindáveis controvérsias
nos meios jurídicos, em razão do desatendimento da garantia
do devido processo legal ("due process of lavv"), pois, o ato
normativo, no ponto, é considerado desarrazoado para os
objetivos que busca excedendo, inequivocamente, os limites
da razoabilidade havendo in casu, agressão à cláusula do
devido processo legal material (C.F., art. 5°, LIV), inobstante
a existência aparentemente contraditória do preceito previsto
art. 110 do ECA que afirma:
"Nenhum adolescente será privado
liberdade sem o devido processo legal. "

,

de

sua

Efetivamente, o adolescente tem o direito ao devido processo
legal; "e o procedimento que atende o preceito constitucional
é o que está nos arts. 184, 186 e seguintes do Estatuto"
(TJSP, AI 18.806 - 0/0, reI. Desembargador CÉSAR MORAES,
cf. CURY, GARRIDO & MARGURA. "Estatuto da Criança e do
Adolescente Anotado", 2002, pág. 99, Ed. Revista dos
Tribunais).
Ao invés de devido processo legal, aqui incabível, a
expressão mais correta seria devido procedimento especial
regulado nesta lei, cf., JosÉ FARIAS TAVARES, "O Código Civil
e a Nova Constituição, 1a ed. Rio de Janeiro, Ed. Forense,
1990 (A LYRIO CAVALLIERI, Op. Cit. Pág. 58).
Saliente-se, por outro lado, que (art. 230. § único), em
realidade, constitui infração penal que não afeta o nível de
segurança coletiva e não se equipara aos crimes que
acarretam lesão ou ameaça de lesão à vida, à propriedade ou

\
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mesmo à liberdade, sobretudo, tendo em contà
eli
recolhimento visa direito constitucional de proteçêo integral
(C.F•• art. 227).

o

EM SUMA: OFENDEM AS CLAUSULAS PÉTREAS DA
CONSTITUIÇAo FEDERAL (ART. 5°, CAPUT E INCISO LIV),
BEM COMO O ART. 227 (DIREITO A PROTEÇAo
INTEGRAL), OS DISPOSITIVOS PREVISTOS NOS ARTS.
16, INCISO I E 230, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUE
INSTITuíRAM AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES DE
RUA."

6.2.2.2 - Os arts. 105, 136 (expressa0) e 138 do ECA, ora
impugnados, têm a seguinte redaçao:
"Art. 105 - Ao ATO INFRACIONAL PRATICADO POR
CRIANÇAS CORRESPQNDEBAO As MEDIDAS PREVISTAS
NO ART. 101.

Arl. 136 - São atrlbulç6es do Conselho Tutelar:
1- atender as crianças e adolescentes previstas
nos a~ 98 "E 105", aplicando as medidas
previstas no art. 101, I a VII;

Art. 138 - ApUCA-SE

so

CoNSELHO TUTELAR A
REGRA DE cOMPE7"eNClA CONSTANTE, DO ART. 147;

,

"
Como é de conhecimento geral, freqOentemente crianças
praticam sucessivos atos infracionais graves, sao
apreendidas e encaminhadas dezenas de vezes aos
Conselhos Tutelares. Levadas aos abrigos, que são
instituições abertas e transitórias (ECA, art. 92 e 101) 
verdadeiras casas de mãe Joana - entram e saem no mesmo
dia ou no dia seguinte. O Estatuto não prevê uma
advertência, situação que nao existe em lugar nenhum do
mundo. Por isso mesmo, no campo estritamente jurldico,
alguns crlticos têm questionado a inconstitucionalidade
desses dispositivos, com fundamento no art. 5°, inciso XXXV
da Constituição Federal que dispõe que "a Lei nao excluirá da
apreciaçao do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direiton •
Embora praticadO por criança, o ato infracional (crime)
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constitui, inegavelmente, uma lesão ou ameaça
(TARCISIO JOSÉ MARllNS COSTA, Op. Cit. Pág. 219).

. '... '.() /'

Com efeito, a desjurisdicionalizaçao prevista nos arts. 105,
136 e 138 do ECA, com a "entrega a um colegiado de leigos
da apreciaçao do ato infracional, crime ou contravenção,
embora praticado por criança, confronta a Constituição
Federal em um dos seus mandamentos básicos, o art. 5°,
~, segundo o qual a lei nlJo excluirá da aprecíaçlJo do
Poder Judiciário leslJo ou ameaça a direito. Uma lei que
pretende a proteção integral nAo pode retirar as garantias do
Poder Judiciário de uma criança. Intérprete autêntico do ECA
afirma que criança em flagrflncia de crime não pode ser
apreendida, sob pena de incorrer em crime quem a
apreender; a apreensão só se dará "em virtude de mandado
expedido por autoridade judicial competente e, ainda assim, a
criança deverá ser levada imediatamente ao magistrado, pois
sua passagem por delegacia de polícia ou internato implicaria
o mesmo ato delituoso", Felfcio Pontes, ECA-UNICEF, p. 701.
Aluno de Direito do Menor da Universidade Gama Filho,
matéria lecionada em sua Faculdade de Direito desde agosto
de 1975, formulou, em aula, a seguinte situação: um menino,
um dia antes de completar 12 anos de idade, está matando
um grupo de pessoas; rigorosamente de acordo com a ECA,
alguém procurará o juiz competente (da Infância e da
Juventude), obterá uma ordem expressa e fundamentada,
com a qual interromperá a matança. (ALYRIO CAVALUERI, op.
cit. págs. 57/58).

.

Ressalta a inconstitucionalidade da exclusão do ato
infracional da criança pelo Judiciário, uma vez que a
Constituição Federal não estabeleceu, para efeito de
apuração, e aplicabilidade das medidas, qualquer distinção
entre criança e adolescente (art. 227, § 3°, IV e V). Resulta,
da diversidade de tratamento estabelecia pelo ECA, um
descompasso com a lei maior. Embora atribuindo à criança a
prática de ato infracional, estabelece procedimento diferente
para a sua apuração, sujeitando-a a medidas apenas de
proteção, diferentemente do que acontece com o adolescente
(art. 105 e 112, I a VI). Além disso, retira do Judiciário a
competência para a apreciação do ato infracional praticado
por criança, atribuindo-a ao Conselho Tutelar que, segundo o
art. 131, não é órgão jurisdicional.
Entretanto, se o Conselho, por força do art. 136, I, tem por
atribuição a apreciação do ato infracional cometido por
criança, podendo aplicar as medidas cablveis, obviamente
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pratica ato judici~rio, abrindo uma exceção ao sis ~ 1
brasileiro, que não tem o contencioso administrativo. Na
verdade. o Conselho, com tal atribuição, exerce função
tipicamente judiciária, convertendo-se num órgão com
atribuições sui generis, no nosso sistema administrativo."
(WALDO TEMPORAL, cit.).
A crítica que não pode deixar de ser feita é a da exclusão dos
menores de 12 anos, destas cautelas procedimentais, o que
se afigura mesmo inconstitucional, já que os dispositivos
especfficas - o art. 227, § 3°, IV e art. 228 da Constituição
Federal - contemplaram, sem nenhuma distinção todos os
menores de 18 anos." (WILSON BARREIRA. ECA - Forense, p.
85.).
Enquanto, com relação ao adolescente infrator, no que
respeita ao procedimento, o ECA se estenda por 20 arts., do
171 ao 190, á criança autora de ato infracional, não se lhe
concede uma única palavra. A impropriedade avulta quando
se considera que o adolescente fica sob a competência do
Poder Judiciário, operado por profissionais especializados,
juizes, promotores, advogados; no entanto, a criança é
entregue a um colegiado de cidadãos, em regra leigos, dos
quais só se exige que sejam maiores, tenham boa moral e
residam no município. Embora seja doloroso afirmar, uma
criança, pessoa menor de 12 anos, também se envolve em
crimes graves. Onde a proteção, onde a garantia
constitucional, que alcance autor e vitima?" (ALYRIO
CAVALUERI, op. cit. pags. 83/84).
EM SUMA: OFENDE A CLAUSULA PÉTREA DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL (ART. 5°, XXXV), OS
DISPOSITIVOS PREVISTOS NOS ARTS. 105, 136
(EXPRESSÃO) E 138 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE QUE EXCLUEM DA APRECIAÇÃO DO
PODER
JUDICIÁRIO,
OS
ATOS
INFRACIONAIS
PRATICADOS PELAS CRIANÇAS."
6.2.2.3 - Os incisos 11 (expressão) e UI do art. 122, ora
impugnados, no ponto, têm a seguinte redação:
"Art. 122 - A medida de Intemação só poderá
ser aplicada quando:
I - tratar-se de ato Infracional cometido
mediante grave ameaça ou violência a pessoa;
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li' - "POR DESCUMPRIMENTO REITERADO E
INJUSnRCAva
DA
AfEDlDA
ANTERIORMENTE
IMPOSTA".

"
A impugnação dos incisos referidos decorre, na espécie, em
razão de flagrante inconstitucionalidade, por violação do
princfpio da proporcionalidade em sentido estrito (C.F.! art.
5°, LlV). Uma vez retirados do mundo jurldico, permitirão que
as medidas de internaçêo possam ser aplicadas quando
houver o cometimento de outras infrações graves, sem a
necessidade da prática de reiterados atos infracionais pelos
menores.
Trata-se, inequivocamente, de "outra falha apontada pelos
especialistas, especialmente os que se engajam no
tratamento das dezenas de casos concretos surgidos no dia
a-dia dos Juizados da Infância e da Juventude das grandes
capitais, que é a impossibilidade jurldica da aplicação da
medida socioeducativa da internação ao adolescente que
pela primeira vez venha cometer um ato infracional grave,
porém sem violência ou grave ameaça contra pessoa (ECA,
art. 122, I e 11).
ODes. ALYRIO CAVALUERI tem citado, com freqüência, o
exemplo do adolescente que for preso pela policia portando
metralhadora ou um fuzil AR-15, trazendo consigo quilos de
cocafna. Uma vez julgado, não poderá receber a medida
socioeducativa da internação, isto porque o art. 122 dispõe
que tal medida só poderá ser aplicada nas seguintes
hipóteses: I - tratar-se de ato infracional cometido mediante
grave ameaça ou violência contra pessoa; 11 - por reiteraçêo
no cometimento de outras infrações graves; 111 - por
descumprimento reiterado e injustificável da medida
anteriormente imposta. Consagrados intérpretes consideram o
rol taxativo, portanto, incabfvel a aplicação da medida
extrema fora dele.
Acrescento mais dois exemplos concretos. A luz do
dispositivo enfocado também não poderia ser aplicada a
medida da internaçêo ao adolescente, sem registro do
cometimento de outras infrações graves, que durante a noite,
depois de arrombar uma porta, subtraiu um enorme lote de
substâncias psicotrópicas destinado ao hediondo comércio

· _",

-"1~'
I~.
';:;

W/adimir Sérgio Reate
Advogado

1t\

OABIRJ n 6 003.803-D
ü.

~

....
4-

I) (I I ti )..

das drogas e ainda destruiu o dispensário do hospital. a
mesma forma, aos três adolescentes que invadiram uma
escola durante a noite, culminando por atear fogo nas salas
de aula.
Situações semelhantes. como bem ponderou oDeS. NIvEO
GERALDO GONÇALVES. no citado congresso de Curitiba, a•••
tem gerado tratamentos incompletos, até mesmo verdadeira
impunidade, avolumando-se o envolvimento dos adolescentes
em condutas graves, como latroclnio, homicldio e estupro.
Estes fatos têm levado a população de nosso paIs a
desacreditar no Estatuto da Criança e do Adolescente e até
mesmo grandes juristas e magistrados cultos n (Doc. nO 07).
A propósito, "a realidade vivida cotidianamente pelos
operadores do Direito - juizes, promotores de justiça.
advogados, educadores, técnicos, policiais e todos que se
envolvem na questao - realidade esta sentida na própria
came pela nossa sociedade. registra casos concretos de
violência e vandalismo de toda espécie, praticados por
infratores cada vez mais jovens, relacionados, principalmente,
ao tráfico de drogas, que aterrorizam a população ordeira, por
isso mesmo não podendo ficar impunes (T ARCISIO JosÉ
MARTINS COSTA, op. Cit. Pág. 253/4).

,

,

EM SUMA: VIOLA O PRINCípIO DA PROPORCIONALIDADE
EM SENTIDO ESTRITO (C.F., ART. 5°, LlV) O CONTIDO NO
ART. 122, INCISOS II E 111 NO TOCANTE ÀS EXPRESSÕES
"REITERAÇÃO NO elE O DISPOSTO EM TODO INCISO 111.
7.

O PEDIDO:
7.1.

Destarte, tendo em vista as razões invocadas na presente
representação, como fundamento da "actio" e pelo mais que
ocorrerão aos preclaros Ministros, requer o AUTpR a V.Exa.,
respeitosamente, seja recebida e processada esta AçÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE, com os documentos que a instruem,
observando-se o disposto nos parágrafos 1° e 3° do art. 103 da
Constituição da República, regulamentada pela Lei Federal nO
9.868, de 10 de novembro de 1999.

7.2.

Pelo exposto, pede o PARTIDO SOCIAL LIBERAL, a uma sejam
suspensas "ad cautelam",liminarmente, as expressões destacadas
e sublinhadas constantes da Lei Federal nO 8.069, de 13 de Julho de
1990 (Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá
outras providências), em razão de inconstitucionalidade material.
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sobretudo, por ofensa às cláusulas pétreas da Constituição
Federal.
7.3.

Exaurge, nitidamente, a incompatibilidade vertical entre os
dispositivos, ora impugnados, transcritos no Item nO 04 desta
propositura em que o AUTOR pede a declaração de
inconstitucionalidade .. e os incisos XXXV e LIV do art. 5°; 227, § 3°,
IV e 228, todos da Constituição Federal.

7.4.

A duas. sucessivamente. pede o PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL,
se a EXCELSA CORTE julgar melhor declarar a inconstitucionalidade
da totalidade da leglslaçjo federal guerreada. tendo em vista ser
"imposslvel a apreciação da ação direta, uma vez que a deClaração
de Inconstitucionalidade restrita a artigos que compõem sistema
nonnatlvo acatretaria a pennan'ncia, no texto 'ega', de dicção
indefinida e assistemática. (Entendimento assentado na
jurisprudência do STP'. ADln nO 2.133-8-RJ, rei o em. Min. ILMAR
GALVÃO, in DJU 04105/01), roga-se, por via do pedido subsidiário,
que todos os dispositivos correlatos constantes da legislaçjo
impugnada referida. sejam declarados inconstitucionais por essa
SUPREMA CORTE, tendo em conta, ressalte-se, os fundamentos'
jurídicos adotados em relação a cada uma das impugnações, com
as suas especificações (Incisos I e 11, do art. 3°, da Lei nO 9.868, de
10.11.99).

7.5.

Subsidiariamente, a três, pede, ainda, o AUTOR, se a EXCELSA CORTE
julgar melhor declarar a inconstitucionalidade do inciso I, do art. 16
e 230 do ECA, sem redução da expressão literal do texto, roga-se
por via do método de intemretacão conforme à Constituicão, de
maneira a atribuir-se aos referidos dispositivos da legislação
Impugnada referida, a única interpretaçlo que é aquela que
considere, em harmonia com a liçlo de CANonLHo, "a interpretação
conforme a constituição só é legítima quando existe um espaço de
decislo (igual espaço de interpretação) aberto a várias propostas
Interpretativas, umas em conformidade com a constituição e que
devem ser preferidas, e outras em desconformidade com ela".
LUIS ROBERTO BARROSO, Interpretação e aplicação da Constituição,
2003, p. 189, preleciona:

ClÀ vista das dimensões diversas que sua formulaçlo comporta, é
possível e conveniente decompor didaticamente o processo de
interpretação conforme a Constituição nos elementos seguintes: 1)
Trata-se da escolha de uma interpretaçlo da norma legal que a
mantenha em harmonia com a Constituição, em meio a outra
possibilidades interpretativas que o preceito admitia. 2) Tal
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Sendo assim, pelo exposto, o PSL requer seja julgado procedente
o pedido, no ponto, para que essa COLENDA CORTE, dando à
interpretação conforme à Constituição da República do inciso I, do
art. 16 c/c art. 230 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nO
8.069/90), declare inconstitucional, com eficácia erga omnes e
efeito vinculante, esses dispositivos impugnados, a fim de ser
permitida a apreensão de crianças e adolescentes para
averiguação, ou por motivo de perambulação, desde que

J"d
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interpretação busca encontrar um sentido possivel para a no
I,'"
que não é o que mais evidentemente resulta da leitura do texto. 3)
Além da eleição de uma linha de interpretação, procede-se à
exclusão expressa de outra ou outras interpretações possíveis,
que conduziriam a resultado contrastante com a Constituição. 4)
Por via de conseqüência, a interpretação confonne a Constituição
não é mero preceito hermenêutlco, mas, também, um mecanismo
de controle de constitucionalidade pelo qual se declara ilegítima
uma determinada leitura da norma legal".
Pois bem. O legislador penal brasileiro tipiflcou como crime
impedir que as crianças e adolescentes - incapazes natural e
juridicamente - tenham cerceados o direito e ir, vir e estar nos
logradouros públicos e espaços comunitários, instituindo, no país,
as "crianças e adolescentes de rua" (art. 16, inciso I, c/c art. 230 do
ECA). A apreensão para averiguação, ou por motivo de
perambulação, desde que determinada por ordem escrita e
fundamentada da autoridade judiciária competente (ECA, art. 106,
in fine), como já exposto, não afeta qualquer bem constitucional.
Muito pelo contrário. E exatamente "nessa noção de preventividade
reside o mérito da concepção atual, A DOUTRINA DA PROTEÇÃO
INTEGRAL, incorporada ao ordenamento juridico brasileiro 'pela
Constituição Federal em seu art. 227 e pelo Estatuto da Criança e
do Adolescente" (LUCIANA DE OLIVEIRA LEAL, "Liberdade da Criança e
do Adolescente" 2001, pág. 54, Ed. Forense). Portanto, não há, na
espéCie, qualquer repercussão de natureza penal, pois em se
tratando de proteção integral - com 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 coloca-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão (C.F., art. 227) - não há possibilidade. alguma de que
essas crianças ou adolescentes (meninos de rua) venham a
sobreviver em situação de permanente perigo, marginalização e
criminalização. Nesse caso, ao se proceder a ponderação entre os
valores Juridicos tutelados pela Constituição, data vênia, deve
prevalecer o "principio da proteção integral".
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Wladimi, Sérgio ReIlle
Advogado

OABIRJ nO 003.803-D
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determinada por ordem escrita e fundamentada da autoridade
judiciária competente.

8.

MEDIDA CAUTELAR LIMINAR:

8.1.

Os dispositivos impugnados da Lei Federal nO 8.069, de 13 de julho
de 1990 (Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá
outras providências), encontram-se em vigor. Impõe-se, por isso,
sustar a eficácia dos dispositivos questionados, para garantia da
ulterior decisão da causa, a fim de evitar a incidência de preceitos
que contrariam flagrantemente a Constituição da República.

8.2.

Para o efeito de concessão de medida cautelar, os fundamentos
jurldicos da ação evidenciam a relevância da matéria e a
pertinência da defesa liminar da Constituição e de cuja aplicação
resultam lesões à própria ordem jurldica, preservando-se,
especialmente, a garantia aos cidadãos atingidos pela norma
inconstitucional, o pleno exercício de seus direitos e garantias
fundamentais previstos na Carta Magna.

8.3.

Os fundamentos desta Ação Direta de Inconstitucionalidade,
apresentados com observância dos critérios de aferição da tutela
cautelar, demonstram e x· a b u o d a o ti a o f u m u s b o o I
iur;5, enquanto o perlculum
io
mora resulta,
consequentemente, da própria vigência da legislação impugnada,
que deve ser suspensa, até o juízo definitivo do E. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. Presença, sobretudo, da conveniência da
concessão da medida cautelar liminar pelos tumultos que as
normas impugnadas vêm causando no pais (Does. nO 08/10).
Permissa maxima veola, que não se argumente ainda, inexistir
pericu/um io mora pelo fato de o ECA já haver sido sancionado
desde longa data. A inconstitucionalidade existe desde então. No
entanto, o perigo surge a partir do momento em que se Intenta
concretizar o projeto de correção de sérios defeitos de
inconstitucionalidades que vêm provocando grave abalo na
sociedade brasileira em relação crescente descrédito do ECA. De
qualquer forma, em questões da mais alta relevância esse PRETóRia
EXCELSO admite, no controle concentrado, para efeito de concessão
de medida cautelar, o juizo de conveniência. A jurisprudência é
farta.

8.4.

O AUTOR tem a honra de requerer, portanto, ao eminente Ministro
Relator, nos termos dos arts. 102, inciso I, alineas "a" e "p" da
Constituição Federal, art. 10, § 3° da Lei nO 9.868, de 10 de
novembro de 1999 e 170, parágrafo 1°, .do Regimento Interno do

J).'

Wladimir Sérgio Reale
Advogado
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que aprecie o pedido DE EXCEP;?
URGÊNCIA, que agora fonnula, de concessão de medida cautelar
liminar, visando a suspensão da eficácia da norma, no ponto, cuja
constitucionalidade é questionada.
8.5.

Havendo pedido de medida cautelar, o AUTOR requer,
subsidiariamente, em face da relevância da matéria e de seu
especial significado para a ordem social e a segurança jurídica,
seja imprimido ao feito, o rito abreviado, previsto no art. 12, da lei
nO 9.868, de 10 de novembro de 1999.

9.
Finalmente, observado o procedimento cabível, julgar essa
COLENDA CORTE, procedente esta ação, para declarar, em definitivo, a
inconstitucionalidade da legislação impugnada.
Nestes Tennos
\

'i

Pede Deferimento
Brasília, 29 de março de 2005.

OAB-RJ 03.803
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P S L - PARTIDO SOCIAL LIDERAI."
DIRETÓRIO NACIONAL
BRASÍLIA - DF
SBS Empire Center - Sala 510 Tel: 225.2680 e Telefax: 325.7491 -Cel. 9643.4695
CEP: 70070.904- Brasília - D F . '
\
E-mail: pslnarionalfa.hol.rom.lwouHSslllltosllolijÍfos:a;hol.com.hr

Excelentíssimo Senhor Ministro
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral - T.S.E.
Referência: Convenção Nacional

TrUJ!lnal Sunerlar Eleitoral
Slll10 de Prlllllcolll- Geral

5D84i2003 Côpla
(!21!!l/!!lO~ -16:37

\~ li!\1\\ ~ li!lil !ltil\

A Comissão Executiva Nacional do Partido Social Liberal - PSL, por
intermédio do seu Secretário Geral, vem mui respeitosamente requerer à V.
Exa. anotação na SJTSE, do Diretório Nacional e sua respectiva Comissão
Executiva Nacional do PSL, eleita em Convenção Nacional no dia 28 de junho
de 2003.
Outrossim, segue em anexo cópias das Atas da eleição do Diretório
Nacional e Comissão Executiva Nacional, devidamente conferida pela
Secretaria Judiciária deste Tribunal Superior Eleitoral.
Brasília 02 de Julho de 2003
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Bancadas dos Partidos

,

Partido/Bloco Bancada

Lfder/ Representante

Nome do Partido/Bloco

PT

90

PAULO ROCHA

Partido dos Trabalhadores

PMDB

88

JOSÉ BORBA

Partido do Movimento Democrático Brasileiro

PFL

62

RODRIGO MAIA

Partido da Frente Liberal

PSDB

52

ALBERTO GOLDMAN

Partido da Social Democracia Brasileira

PP

51

JOSÉJANENE

Partido Progressista

Bloco PL, PSL

49

SANDRO MABEL

Bloco Parlamentar PL, PSL

PTB

48

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO Partido Trabalhista Brasileiro

PPS

17

DIMAS RAMALHO

Partido Popular Socialista

PSB

16

RENATO CASAGRANDE

Partido Socialista Brasileiro

PDT

14

SEVERIANO ALVES

Partido Democrático Trabalhista

PCdoB

9

RENILDO CALHEIROS

Partido Comunista do Brasil

PV

6

MARCELO ORTIZ

Partido Verde

PRONA

2

ENÉAS

Partido de Reedificação da Ordem Nacional

1

-

Partido Social Cristão

7

-

Sem Partido

...... PSC
('IS,PART.

I

!

512

Total

Lfderes do Governo, da Minoria e de Partidos que participam de Bloco Parlamentar
Bancada

Líder/Representante

Nome do Partido

Governo

-

ARLINDO CHINAGLlA

Liderança do Governo

Minoria

-

JOSÉ CARLOS ALELUIA

Liderança da Minoria

PL

48

SANDRO MABEL

Partido Liberal

PSL

1

-

Partido Social Liberal

Partido

í

li

c

http://www3.camara.gov.br/internetldeputadolbancada.asp

27/03/05

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SECRETARIA-GERAL DA MESA

CERTIDÃO

CERTIFICO, para os devidos fins. que em 10 de fEWereiro de
2003, data da posse dos Deputados Federais, eleitos para a 52a Legislatura
(01/02/2003 a 31/01/2007). o Partido Social Liberal - PSL. apresentava. por
unidade da Federação, o seguinte quantitativo: Ceará - 01.
Certifico. ainda, que, nesta data, o referido Partido apresenta o
mesmo quantitativo.
Certifico, também, que o Partido Social Liberal - PSL, desde 05
de agosto de 2003, integra o Bloco PL/PSL, cuja Bancada conta com 40
membros, assim distribuídos:
Partido Liberal (PL) - 39, e
Partido Social Liberal (PSL) - 01.
Sendo o que consta a cerca do solicitado. lavrei a presente
Certidão, à qual dou fé.
Brasília, 27 de agosto de 2003.

vW/

~

MO RTVI NNA DE PAIVA
S cretário eral da Mesa

Gt=R 3.17.23.004-2 (JUU02)

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
DIRETÓRIO NACIONAL

PROCURAÇÃO PARTICULAR

Pelo presente instrumento particular de procuração o abaixo
assinado OUTORGANTE, nomeia e constitui seu procurador o advogado infra-indicado
que se denomina simplesmente OUTORGADO.
OUTORGANTE:
PARTIDO SOCIAL LIBERAL, por seu Diretório Nacional, neste ato representado por seu
Presidente LUCIANO CALDAS BIVAR, brasileiro, Empresário, portador do CPF nO
018.189.614-15 e da Carteira de Identidade expedida pela SSP/PE sob o nO 557.070,
com sede no SBS Empire Center - sala 510, Brasília, Distrito Federal.

'>.t

OUTORGADO:
WLADIMIR SÉRGIO REALE, advogado, inscrição OAB/RJ nO 003.803, com endereço na
Avenida Sernambetiba, 3.300, Bloco 5/3001, Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, RJ, CEP
22.630-010.
PODERES ESPECIAIS E ESPECíFICOS:
Propor Ação Direta de Inconstitucionalidade: Lei nO 8.069/90 (inc. I, art. 16; art. 105; ines.
11 e 111, art. 122; art. 136; 138 e 230).

PODERES GERAIS:
Outorgo, ao supra mencionado procurador, os poderes suficientes, bem assim os gerais
e ilimitados contidos na cláusula ad judieia e os que necessários forem para interpor
requerimentos, reclamações e recursos em qualquer instância judicial ou administrativa
e o que mais julgar necessário ao fiel cumprimento da procuração.

Brasília, DF, 25 de

\

3~"'CÀI'ê)

de 2005 .

PARTIDO SOCIAL LIBERAL
DIRETÓRIO NACIONAL

Autorizo, para os fins e efeitos legais, visando o cumprimento
da exigibilidade da outorga de poderes especiais e específicos, o advogado
Wladimir Sérgio Reale, OAB/RJ nO 003.803, para propositura de Ações Diretas
de Inconstitucionalidade perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a
referência expressa do ato normativo impugnado na inicial, na forma do que se
contém na ADIQO 2187.

Recife, 03 de março de 2004.

Presidente Nacional
Partido Social Liberal
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o Estatuto da Criança e do Adolescente
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Dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
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Faço saber que o Congresso Nacion -.)Mtw~~Â
e eu sanciono a seauinte Lei:
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- manter registro das atividades desenvolvidas,
através de prontuários individuais, pelo prazo de dezoito
anos;
II - identificar o recém-nascido mediante o registro
de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da
mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela au
toridade administrativa competente;
111 - proceder a exames visando ao diagnóstico e te
rapêutica de anormalidades no metabolismo do recém
nascido, bem como prestar orientação aos pais:
IV - fornecer declaração de nascimento onde cons
tem necessariamente as intercorrências do parto e do de
senvolvimento do neonato;
V - manter alojamento conjunto, possibilitando ao
neonato a permanência junto à mãe.
Art. 11. E assegurado atendimento médico à criança
e ao adolescente, através do Sistema Único de Saúde, ga
rantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços
para promoção, proteção e recuperação da saúde.

SI'? A criança e o adolescente portadores de defi
ciência receberão atendimento especializado.
§ 2'? Incumbe ao poder público fornecer gratuitamen
te àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e
outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabi
litação.
Art. 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde
deverão proporcionar condições para a permanência em
tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos
de internação de criança ou adolescente.
Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de
maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoria
mente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva lo
calidade, sem prejuízo de outras providências legais.
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O Sistema Único de Saúde promoverá pro
gramas de assistência médica e odontológica para a preven
ção das enfermidades que ordinariamente afetam a popula
ção infantil, e campanhas de educação sanitária para pais,
educadores e alunos.
Parágrafo único. É obrigatória a vacinação das crian
ças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.

Capítulo 11
Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade
Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liber
dade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em
processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos ci
vis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis.
'Art. 16.' O direito à liberdade compreende os seguin
tes aspectos:
~ í' -.:. ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaf
çós comunitários, ressalvadas as restrições legais~I
II
opinião e expressão;
III
crença e culto religioso:
IV
brincar, praticar esportes e divertir-se:
V
participar da vida familiar e comunitária, sem
discriminação;
VI - participar da vida política, na forma da lei:
VII - buscar refúgiO, auxílio e orientação.
Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabili
dade da integridade física, psíquica e moral da criança e do
adolescente, abrangendo a preservação da imagem...--Qa
identidade, da autonomia, dos valores, idéias e -.)(}J~S'?' '"
dos espaços e objetos pessoais.
~<'
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Art. 18. É dever de todos velar P:')
da
criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tra
tamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou
constrangedor.
Capítulo III
Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária
Seção I
Disposições Gerais

Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a
ser criado e educado no seio da sua família e, excepcional
mente. em família substituta, assegurada a convivência fa
miliar e comunitária, em ambiente livre da presença de pes
soas dependentes de substâncias entorpecentes.
Art. 20. Os filhos, havidos ou não da relação do ca
samento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualifi
cações, proibidas quaisquer deSignações discriminatórias re
lativas à filiação.
Art. 21. O pátrio poder será exercido, em igualdade
de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispu
ser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito
de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiCiá
ria competente para a solução da divergência.
Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guar
da e educação dos filhos menores. cabendo-lhes ainda, no
interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as
determinações judiciais.
Art. 23. A falta ou a carência de recursos materiais
não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão
do pátrio poder.
Parágrafo único. Não existindo outro motivo que por
si só autorize a decretação da medida, a criança ou o ado
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será mantido em sua família de origem, a qual de
verá obrigatoriamente ser incluída em programas oficiais de
auxílio.
Art. 24. A perda e a suspensão do pátrio poder se
rão decretadas judicialmente, em procedimento contraditó
rio, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hi
pótese de descumprimento injustificado dos deveres e obri
gações a que alude o art. 22.
Seção li
Da FamOia Natural

Art 25. Entende-se por família natural a comunidade
formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes.
Art. 26. Os filhos havidos fora do casamento pode
rão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamen
te, no próprio termo de nascimento, por testamento, me
diante escritura ou outro documento público, qualquer que
seja a origem da filiação_
Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o
nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento, se dei
xar descendentes.
Art. 27. O reconhecimento do estado de filiação é di
reito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo
ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qual
quer restrição, observado o segredo de Justiça.
Seção Il/
Da Famflia Substituta

Subseção 1

I;

Disposições Gerais
Art. 28. A colocação em família substituta" ,Jtse;:;~. .
mediante guarda, tut~la ou adoção, independen~;:~â\\~,
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Título II
Das Medidas de Proteção

Capítulo I
Disposições Gerais
Art. 98. AS'· .:nedidas de proteção à criança e ao ado
lescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos
nesta Lei forem ameaçados ou violados:
I
por ação ou omissão da sociedade ou do Esta
do;
11
por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;
em razão de sua conduta.
111
Capítulo ((
Das Medidas Específicas de Proteção
Art. 99. As medidas previstas neste Capítulo poderão
ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substi
tuídas a qualquer tempo.
Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se·ão em
conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas
que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comu
nitários.
,:Frt~:I(n:: Verificada qualquer das hiPÓtf/S\!s:..b~.as
no art. 98, a autoridade competente poder~~détermin~\
dentre outras, as seguÍ'iltes medidas:
;G\...f"'\.
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encaminhamento aos pais ou TI::;:;ponsável, me
diante termo de responsabilidade:
11
rários:

II

Título III

1

;I

Da Prática de Ato Infracional

orientação, apoio e acompanhamento tempo

. 1II
matrícula e freqüência obrigatórias em estabele
cimento 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 auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicô
manos;
VII

-

VIII -

abrigo em entidade;
colocação em família substituta.

Parágrafo único. O abrigo é medida provisória e ex
cepcional, utilizável como forma de transição para a coloca
ção em família substituta, não implicando privação de liber
dade.
Art. 102. As medidas de proteção de que trata este
Capítulo serão acompanhadas da regularização do registro
civil.

§ 1'! Verificada a inexistência de registro anterior, o
assento de nascimento da criança ou adolescente será feito
à vista dos elementos disponíveis, mediante requisição da
autoridade judiciária.

§:z? Os registros e certidões necessários à regulariza
ção de que trata este artigo são isentos de multas, custas e
emolumentos, gozando de absoluta prioridade.

Capítulo I
Disposições Gerais
Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta des
crita como crime ou contravenção penal.
Art. 104. São.. penalmente inimpu~áveis os me~ores
de dezoito anos, sujeitos às medidas prevIstas nesta LeI.

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser
considerada a idade do adolescente à data do fato.
rArcJ.-05~~0

ato infracional prafica?o por -~~an~

G~rr~spônd,?~ã~~aJi1'!}~didé!s pr~v~stas=n~art:--1-elà
~

.

~J

Capítulo 11
Dos Direitos Individuais
Art. 106. Nenhum adolescente será privado de sua li
berdade senão em flagrante de ato infracional ou por or
dem escrita e fundamentada da autoridade judiciária ~om
petente.

Parágrafo único. O adolescente tem direito à ident!fí
cação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser In
formado acerca de seus direitos.
__'"
Art. 107. A apreénsão de qualquer adoles~~~z::,\
local onde se encontra ,recolhido serão incontine !(~un~~ \7~\
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cados à autoridade judiciária competente e à família do
apreendido ou à pessoa por ele indicada. 4 (ll' '2.~' (QHl,i::)
Parágrafo único. Examinar-se-á, desde logo e sob pe
na de responsabilidade, a possibilidade de liberação imedia
ta. (4fl.t· o.alt)
Art. 108. A internação, antes da sentença, pode ser
determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias.
r("Clilj.d:IA
Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada
11
e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialida- (h\. .... ~
de, demonstrada a necessidade imperiosa da medida. <.l Ml. n~ n~."lICl\JrArt. 109. O adolescente civilmente identificado não
será submetido a identificação compulsória pelos órgãos po
liciais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de confron
tação, havendo dúvida fundada.

Capítulo III
Das Garantias Processuais ( c.olJ Ttl.A 1)1 ro~., o)

,
Art. 110. Nenhum adolescente será privado de sua li
berdade sem o devido processo legal.
Art. 111. São asseguradas ao adolescente, entre ou
tras, as seguintes garantias:

1

I - pleno e formal conhecimento da atribuição de
ato infracional, mediante citação ou meio equivalente:
11 - igualdade na relação processual, podendo
confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas
as provas necessárias à sua defesa;
III - defesa técnica por advogado:
IV - assistência judiciária gratuita e integral aos ne
cessitados, na forma da lei:
V
direito de ser ouvido pessoalmente pela autori
dade competente;
)
( .T U 'l. ( t;><2'I-t:~;!.i;>.) ~ IVl lU! 1:- t>'i. ik> I.V"f. 11 ':NI
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VI
direito de solicitar a presença de seus pais ou
responsável em qualquer fase do procedimento . .

Capítulo IV
Das Medidas Sócio-Educativas

(

Seção I
Disposições Gerais

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a au
toridade competente poderá aplicar ao adolescente as se
guintes medidas:
11
III
IV
V
VI
VII

advertência;
obrigação de reparar o dano;
prestação de serviços à comunidade;
liberdade assistida;
inserção em regime de semiliberdade;
internação em estabelecimento educacionaL
qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.

§ 1'! A medida aplicada ao adolescente levará em
conta a sua capacidade de cumpri-Ia, as circunstâncias e a
gravidade da infração.
§ 2'! Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será
admitida a prestação de trabalho forçado.
§ 3<: Os adolescentes portadores de doença ou defi
ciência mental recêberão tratamento individual e especializa
do, em local adequado às suas condições.
Art. 113. Aplica-se a este Capítulo o disposto nos
arts. 99 e 100.
Art. 114. A imposição das medidas prevista?/~,~"
sos 11 a VI do art. 112 pressupõe a existência de~~E~~:s~<: '\
a:: ~
"
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ficientes da autoria e da materialidade da infração, ressalva
da a hipótese de remissão, nos termos do art. 127.
Parágrafo único. A advertência poderá ser aplicada
sempre que houver prova da materialidade e indícios sufi
cientes da autoria.

Seção 1/
Da Advertência
Art. 115. A advertência consistirá em admoestação
verbal, que será reduzida a termo e assinada.

Seção /11
Da Obrigação de Reparar o Dano
Art. 116. Em se tratando de ato infracional com refle
xos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o
caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressar
cimento do dano, ou, por outra forma, compense o pre
juízo da vítima.
Parágrafo único. Havendo manifesta impossibilidade,
a medida poderá ser substituída por outra adequada.

Seção IV
Da Prestação de Serviços à Comunidade
Art. 117. A prestação de serviços comunitários con
siste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por
período não excedente a seis meses, junto a entidades as
sistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos con
gêneres, bem como em programas comunitários ou gover
namentais,
Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas confor
me as aptídões do adolescente, devendo ser cumpridas du
rante jornada máxima de oito horas ,semanais, aos sábados,

48 •

domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não pre
judicar a freqüência à escola ou à jornada normal de traba
lho.
Seção V
Da Liberdade Assistida
Art. 118. A liberdade assistida será adotada sempre
que se afigurar a medida mais adequada para o fim de
acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente.
§ I? A autoridade designará pessoa capacitada para
acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por
entidade ou programa de atendimento.
§ 2? A liberdade: assistida será fixada pelo prazo míni
mo de seis meses, podendo a qualquer tempo ser prorroga
da, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o
orientador, o Ministério Público e o pefensor.
Art. 119. Incumbe ao orientador, com o apoio e a
supervisão da autoridade competente, a realização dos se
guintes encargos, entre outros:
I - promover socialmente o adolescente e sua
família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se neces
sário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assis
tência social;
11 - supervisionar a freqüência e o aproveitamento
escolar do adolescente, promovendo, inclusive, sua
matrícula;
111 - diligenciar no sentido da profissionalização do
adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho;
IV - apresentar relatório do caso.
Seção VI
Do Regime de Semiliberdade

~~

.

Art. 120. O regime de semiliberdade /(:9aeser'd't?~'~rminado desde o início, ou como forma de~.tr/lnsição pàr<:' o
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I I a d a a rea ['Izaçao
e ahvl a dO
es exter
nas, independentemente de autorização judicial.
§ I? São obrigatórias a escolarização e a profissionali
zação, devendo, sempre que possível, ser utilizados os recur
sos existentes na comunidade.
§ 2? A medida não comporta prazo determinado,
aplicando-se, no que couber, as disposições relativas à in
ternação.

Seção VII
"

Da Internação
Art. 121, A internação constitui medida privativa da
liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionali
dade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvol
vimento.
§ I? Será permitida a realização de atividades exter
nas, a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa
determinação judicial em contrário.
§ 2? A medida não comporta prazo determinado, de
vendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão
fundamentada, no máximo a cada seis meses.
§ 3? Em nenhuma hipótese o período máximo de in
ternação excederá a três anos.
§ 4?

Atingido o limite estabelecido no parágrafo ante
rior, o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime
de semiliberdade ou de liberdade assistida.
§ S? A liberação será compulsória aos vinte e um
anos de idade.
§ 6? Em qualquer hipótese a desinternação será pre
cedida de autorização judicial, ouvido o Ministério Público.
Art. 122. A medida de internação só poderá ser apli
cada quando:

,

I ' - tratar-se de ato infracional cometido mediante
grave ameaça ou violência a pessoa:
;Jg
por :TeHeração
n<f cometimento de outras infraL,
l~
ções graves;
_~ ..___ .~
ffiJ -; pordescumprImento rel~e-~ãao'e-,~justificáveLaa
mt!didaanteriófmehte imposff.
§'1? o prazo de internação na hipótese do inciso III
deste artigo não poderá ser superior a três meses.
§ 2? Em nenhuma hipótese será aplicada a interna
ção, havendo outra medida adequada. \

Art. 123. A internação deverá ser cumprida em enti
dade exclusiva para adolescentes, em local disti~to daqu.e~e
destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separaçao por cnte
rios de idade, compleição física e graVidade àa infração.
Parágrafo único. Du~ante o período de internaç~~, .in
c1usive provisória, serão obrigatórias atividades pedagoglcas.

Art, 124. São direitos do adolescente privado de li
berdade, entre outros, os seguintes:
I
- entrevistar-se pessoalmente com o represen
tante do Ministério Público:
11
peticionar diretamente a qualquer autoridade;
flI
avistar-se reservadamente com seu defensor:
IV
ser informado de sua situação processual,
sempre que solicitada;
V
- ser tratado com respeito e dignidade;
VI - permanecer internado na mesma localidade ou
naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou respon
sável;
VII
VIII - corresponder-se com seus
IX - ter acesso aos objetos
asseio pessoal:
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habitar alojamento em condições adequadas
de higiene e salubridade:
XI
receber escolarização e profissionalização;
XII
realizar atividades culturais, esportivas e de là
zer:

XIII
ter acesso aos meios de comunicação social;
XIV
receber assistência religiosa, segundo a sua
crença, e desde que assim o deseje;
XV - manter a posse de seus objetos pessoais e dis
p:x de local seguro para guardá-los, recebendo comprovante
daqueles porventura depositados em poder da entidade;
XVI - receber, quando de sua desinternação, os do
cumentos pessoais indispensáveis à vida em sociedade.
§ I? Em nenhum caso haverá incomunicabilidade.
§ 2? A autoridade judiciária poderá suspender tem
porariamente a visita, inclusive de pais ou responsável, se
f'y.istirem motivos sérios e fundados de sua prejudicialidade
aos interesses do adolescente.
Art. 125. Ê dever do Estado zelar peja integridade
física e mental dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas
adequadas de contenção e segurança.

Capítulo V
Da Remissão
Art. 126. Antes de iniciado o procedimento judicial
para apuração de ato infracional, o representante do Minis·
tério Público poderá conceder a remissão, como forma de
exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e conse
qüências do fato, ao contexto social, bem como à persona·
Iidade do a~olescente e sua maior ou menor participação
no ato infracIonal.
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Paragrafo UnJCO. Iniciado o procedimento, a conces
são da remissão pela autoridade judiciária importará I1ê. sus
pensão ou extinção do processo.
Art. 127. A remissão não implica necessariament' ')
reconhecimento ou comprovação da responsabilidade. IV',n
prevalece para efeito de antecedentes, podendo it1dui~
eventualmente a aplicação de qualquer das medidas plf.,'vis
tas em lei, exceto a colocação em regime de semiliberdacle
e a internação.
Art. 128. A medida aplicada por força da remissão
poderá ser revista judicialmente, a qualquer tempo, me
diante pedido expresso do adolescente ou de seu represen
tante legal, ou do Ministério Público.

Art. 130. Verificada a hipótese de maus-tratos, opres
são ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a
autoridade judiciária poderá determinar, como medida cau
telar, o afastamento do agressor da moradia comum.

Título V
Do Conselho Tutelar

Capítulo I

Disposições Gerais
Art. 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e
autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de
zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adoles
cente, definidos nesta Lei.
Art. 132. Em cada município haverá, no mínimo, um
Conselho Tutelar composto de cinco membros, eleitos pelos
cidadãos locais para mandato de três anos, permitida uma
reeleição.
Art. 133. Para a candidatura a membro do Conselho
Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos:
I
reconhecida idoneidade moral;
11
idade superior a vinte e um anos;
III
residir no município.
Art. 134. Lei municipal disporá sobre local, dia e ho
rário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive
quanto a eventual remuneração de seus membros.
Parágrafo único. Constará da lei orçamentária munici
pal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do
Conselho Tutelar.
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Capítulo II
Das Atribuições do Conselho
Art. 136.

São atribuições do Conselho Tutelar:

- atender as crianças e adolescentes nas hipóte
ses previstas nos art§.. 98 re1(5) aplicando as medidas pre
vistas no art. 101, I a VII; L
.' ~
•
11
- atender e aconselhar os pais ou responsável,
aplicando as medidas previstas no art. 129, 1 a VII;
111 - promover a execução de suas decisões, po
dendo para tanto:

XI - representar ao Ministério Público, para efeito
das ações de perda ou suspensão do pátrio poder.
Art. 137. As decisões do Conselho Tutelar somente
poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de
quem tenha legítimo interesse.
Capítulo 111
Da Competência

?\n-.f3S-.-Apnca:se-'ao -Con~eln? 'T~Ú?l<ir-' a ~(?[ra
Cê>rnvetência constante do art._ J1.7·
t

__

2p?

___

~-.------

a} requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, edu
cação, serviço social, previdência, trabalho e segurança;
?..,.
b} representar junto à autoridade judiciária nos casos
de descumprimento injustificado de suas deliberações.

IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fa
to que constitua infração administrativa ou penal contra os
direitos da criança ou adolescente;
V
- encaminhar à autoridade judiciária os casos de
sua competência:
VI - providenciar a medida estabelecida pela autori
dade judiciária. dentre as previstas no arL 101. de I a VI.
para o adolescente autor de ato infracional:
.
VII - expedir notificações;
VUI
requisitar certidões de nascimento e de óbito
de criança ou adolescente quando necessário:
IX - assessorar o Poder Executivo local na elabora
ção da proposta orçamentária para planos e programas de
atendimento dos direitos da criança e do adolescente:
X - representar, em nome da pessoa e da família
contra a violação dos direitos previstos no art. 220, § 3?, in~
ciso 11, da Constituição Federal:
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Capítulo IV
Da Escolha dos Conselheiros
Art. 139. O processo eleitoral para a escolha dos
membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei mu
nicipal e realizado sob a presidência de juiz eleitoral e a fis
calização do Ministério Público.

Capítulo V
Dos Impedimentos
Art. 140. São impedidos de servir no mesmo Conse
lho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e
genro ou nora, irmãos, cunhados. durante o cunhadio, tio
e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado.
Parágrafo único. Estende-se o impedimento do con
selheiro. na forma deste artigo, em relação à autoridade ju
diciáriae ao representante do Ministério Públic com atua
ção na Justiça da Infância e da ,Juventud ,,+-13"
.eQc~CJO na
comarca, foro regiona} ou distrital.~';:'
(I~~

::0 ~

)7'

~"'---'
, ',J~.

/
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Título VI
Do Acesso à Justiça

Capítulo I
Disposições Gerais
Art. 141. É garantido o acesso de toda criança ou
adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao
Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos.
§ 1': A assistência judiciária gratuita será prestada aos
que dela necessitarem, através de defensor público ou ad
vogado nomeado.
§ 2': As ações judiciais da competência da Justiça da
Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumen
tos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé.
Art. 142. Os menores de dezesseis anos serão repre
sentados e os maiores de dezesseis e menores de vinte e
um anos assistidos por seus pais, tutores ou curadores. na
forma da legislação civil ou processual.

Parágrafo único. A autoridade judiciária dará curador
especial à criança ou adolescente, sempre que os interesses
destes colidirem com os de seus pais ou responsável, ou
quando carecer de representação ou assistência legal ainda
que eventual.
Art. 143. É vedada a divulgação de atos judiciais, po
liciais e administrativos que digam respeito a crianças e ado
lescentes a que se atribua autoria de ato infracional.
Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato
não poderá identificar a criança ou adJlescente, vedando-se
60
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fotoglofía. referência a nome, apelido, filiação, parentesco e
residência.
Art. 144. A expedição de cópia ou certidão de atos a
que se refere o artigo anterior somente será deferi~a pela
autoridade judiciária competente, se demonstrado o mteres
se e justificada a finalidade.

Capítulo II
Da Justiça da Infância e da Juventude

Seção I
Disposições Gerais
Art. 145. Os estados e o Distrito Federal poderão
criar varas especializadas e exclusivas da infância e da ju
ventude, cabendo ao Poder Judiciário estabelecer sua pro
porcionalidade por número de habitantes, dotá-Ias de infra
estrutura e dispor sobre o atendimento, inclusive em plan
tões.

Seção /I
Do Juiz
Art. 146. A autoridade a que se refere esta Lei é o
Juiz da Infância e da Juventude, ou o juiz que exerce essa
função. na forma da lei de organização judiciária local.
Art. 147. A competência será determinada:
I
pelo domicílio dos país ou responsável;
11
pelo lugar onde se encontre a criança ou adoles
cente, à falta dos pais ou responsável.
§ 1': Nos cas;s de ato infracional, será competente a
autoridade do lugar da ação ou omissão, o ~a.~ as re
~~~~
gras de conexão, conti,nência e prevençãO~rc~
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A execução das medidas
delegbda à
autoridade competente da residência dos pais ou responsá
vel, ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar a
criança ou adolescente.
§ 3? Em caso de infração cometida através de trans
missão simultânea de rádio ou televisão, que atinja mais de
uma comarca, será competente, para aplicação da penali
dade, a autoridade judiciária do local da sede estadual da
emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para todas as
transmissoras ou retransmissoras do respectivo estado.
Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é
competente para:
I - conhecer de representações promovidas pelo Mi
nistério Público, para apuração de ato infracional atribuído a
adolescente, aplicando as medidas cabíveis;
11 - conceder a remissão, como forma de suspen
são ou extinção do processo:
111
conhecer de pedidos de adoção e seus inciden
tes;
IV
- conhecer de ações civis fundadas em interes
ses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao
adolescente, observado o disposto no arL 209:
V - conhecer de ações decorrentes de irregularida
des em entidades de atendimento, aplicando as medidas
cabíveis;
VI
- aplicar penalidades administrativas nos casos
de infrações contra norma de proteção à criança ou adoles
cente;
VII
conhecer de casos encaminhados pelo Conse
lho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis.
Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou
adolescente nas hipóteses do art. 98. é também competente
a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de:
a) conhecer de pedidos de guarda e tutela:

~ U

, -

,

, 4~

Ir

b) c6n~ecer de ações de destituição do pátrib poder,
perda ou modificação da tutela ou guarda;
c) suprir a capacidade ou o consentimento para o ca
samento;
d) conhecer de pedidos baseados em discordância pa
terna ou materna, em relação ao exercício do pátrio poder:
e) conceder a emancipação, nos termos da lei civil,
quando faltarem os pais;
f) designar curador especial em casos de apresentação
de queixa ou representação, ou de outros procedimentos
judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança
ou adolescente;
g) conhecer de ações de alimentos;
h) determinar o cancelamento, a retificação e o supri
mento dos registros de nascimento e óbito.
Ari. 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar,
através de portaria, ou autorizar, mediante alvará:
I - a entrada e permanência de criança ou adoles
cente, desacompanhado dos pais ou responsável, em:
a) estádio, ginásio e campo desportivo:
b) bailes ou promoções dançantes;
c) boate ou congêneres:
d) casa que explore comercialmente diversões eletrôni
cas:
e) estúdios cinematográficos, de teatro, rádio e televi
são.
II - a participação de criança e adolescente em:
a) espetáculos públicos e seus ensaios;
b) certames de beieza.
§ 1<.' Para os fins do disposto neste artigo, a autorida
de judiciária levará em conta, dentre outros fa" ~ s: F /f
a) os princípios

de~ta

Lei;
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§ 3? Até que seja homologada ou ..deitada a promo
ção de arquivamento, em sessão do Conselho Superior do
Ministério público, poderão as associações legitimadas apre
sentar razões escritas ou documentos, que serão juntados
aos autos do inquérito ou anexados às peças de informa
ção.
§ 4? A promoção de arquivamento será submetida a
exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério
Público, conforme dispuser o seu regimento.
§ 5? Deixando o Conselho Superior de homologar a
promoção de arquivamento, designará, desde logo, outro
órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação.
Art. 224. Aplicam-se subsidiariamente, no que cou
ber, as disposições da Lei n? 7.347, de 24 de julho de 1985.

Título VII
Dos Crimes e Das Infrações Administrativas

Capítulo I
Dos Crimes

Seção I
Disposições Gerais
Art. 225, Este Capítulo dispõe sobre crimes pratica
dos contra a criança e o adolescente, por ação ou omissão,
sem prejuízo do disposto na legislação penal.
Art. 226. Aplicam-se aos crimes definidos nesta Lei
as normas da Parte Geral do Código Penal e, quanto ao
processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal,
Art. 227. Os crimes definidos nesta Lei são de ação
pública incondicionada,

Seção 11
Dos Crimes em Espécie

Art. 228. Deixar o encarregado de serviço ou o diri
gente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante
de manter registro das atividades desenvolvidas, na forma e
prazo referidos no art. 10 desta Lei, bem como de fornecer
à parturiente ou a seu responsável, porp~~a alta mé
dica, declaração de nascimento, ond4t ste ~1i?, 'ntercor
rências do parto e do desenvolvimen éf o neonat 't:
Pena
detenção de seis mese· Q:: , do~nos) fO·
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Se o crime é culpl..._..J:
Pena' - detenção de dois a seis meses, ou multa.
Art. 229. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente
de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de iden
tificar corretamente o neonato e a parturiente, por ocasião
do parto, bem como deixar de proceder aos exames referi
dos no art. 10 desta Lei:
Pena - detenção de seis meses a dois anos.
Parágrafo único. Se o crime é culposo:
Pena - detenção de dois a seis meses, ou multa.
;-Ai-t. 230. Privar a Críança õu ô "ãdOlescente de suá-li:'
beldade; 'pioêede-ndo à sua apreensão sem estar em f1agran- .
te de áto infrãCional ou inexistindo ordem escrita' da autor):
~ae judiciária competente?
' ..
Pena:':"" detenção de s-eisrrieses 'a doisano§1
Pãrãgtafõ- ~úhic(f: Inade'na mesma-pena -aquele que;
procede ã apreensão sem observânda das formalidades le-'-;:
'gals.,
Art. 231. Deixar a autoridade policial responsável pe
la apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata
comunicação à autoridade judiciária competente e à família
do apreendido ou à pessoa por ele indicada:
Pena - detenção de seis meses a dois anos.
Art. 232. Submeter criança ou adolescente sob sua
autoridade, guarda ou .vigilância a vexame ou a constrangi
mento:
Pena - detenção de seis meses a dois anos.
Art. 233. Submeter criança ou adolescente sob sua
autoridade, guarda ou vigilância a tortura:
Pena - reclusão de um a cinco anos.
§ 1~ Se resultar lesão corporal grave:
Pena - reclusão de dois a oito anos.
§ ~ Se resultar lesão corporal gravíssima:
Parágrafo único.

.,
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• ena - reclusão de quatro a doze anos.
§ 3~ Se resultar morte:
Pena - reclusão de quinze a trinta anos.
Art. 234. Deixar a autoridade competente, sem justa
causa, de ordenar a imediata liberação de criança ou ado
lescente, tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da
apreensão:
Pena - detenção de seis meses a dois anos.
Art. 235. Descumprir, injustificadamente, prazo fixa
do nesta Lei em benefício de adolescente privado de liber
dade:
Pena - detenção de seis meses a dois anos.
Art. 236. Impedir ou embaraçar a ação de autoridade
judiciáriq, membro do Conselho Tutelar ou representante
do Ministério Público no exercício de função prevista nesta
Lei:
Pena - detenção de seis meses a dois anos.
Art. 237. Subtrair criança ou adolescente ao poder
de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem
judicial, com o fim de colocação em lar substituto:
Pena - reclusão de dois a seis anos, e multa.
Art. 238. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou
pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa:
Pena - reclusão de um a quatro anos, e multa.
Parágrafo único. Incide nas mesmas penás quem ofe
rece ou efetiva a paga ou recompensa.
Art. 239. Promover ou auxiliar a efetivação de ato
destinado ao envio de criança ou adolescente para o exte
rior com inobservância das formalidades legais ou com o fi
to de obter lucro:
Pena - reclusão de quatro a seis anos, ~ u, ".
Art. 240. Produzir ou dirigir represe tt~~~.l:) te
levisiva ou película cinematográfica, utili/~éo-se de yr,n
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ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

LEI 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá
outras providências.

o Presidente da República:

• V. art. 5°, CC/2002.

Faço saber que o Congresso Nacio
nal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
LIVRO

I

PARTE GERAL

pressos em lei, aplica-se excepcional
mente este Estatuto às pessoas entre
18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos de
idade.
•

TíTULO I
DAS DlSPOSIÇÜES
PRELIMINARES
Art. )" Esta Lei dispôe sohre a rro
leção integral à criança e ao adoles
cente.
•

Parágrafo único. Nos casos ex

V. arts. 227 a 229, CF.
V. Declaração Universal dos Direitos
da Criança.
V. Dec. 99.710/1990 (Convenção so
bre os Direitos da Criança).
V. Lei 8.24211991 (Cria o Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente CONANDA).

Art. 2" Considera-se criança. paril
os efeitos desta I ,ei. a pessoa até 12
(doze) allos de idade incolllpklOS. e
adolescente aquela entre 12 (doze) e
18 (dezoito) anos de idade.

V. arts. 36 e 121, § 5°.

Art. 3" A cri,lI1ça e o adolescente
gozam de lodos os direitos fundamen
tais inerentes à pessoa humana, sem
prejuízo da proteção integral de que
trata esta Lei, assegurando-se-lhes,
por lei ou por outros meios, todas as
oportunidades e facilidades. a fim de
lhes facultar o desenvolvimento físi
co, mental, moral, espiritual e soeial.
em condições de liberdade e dc digo
nidadc.
• V, arts, 53, 106, 107, 111, 112, § 2",
124,136, 1,141, e 208.

Art. 4" l~ devcr da família. u:t co
munidadc, da sociedade em geral e do
Poder Ptíhl ico assegurar. com ahsolu
la priondade, a efetivação d~fIT1i"tos relerenles 11 vida, 11 y!fujc~jl:..u....t~
menlação, ~I educação. a\b'i?,~c. ao \(- ...
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Lei 8.069/1990 - ECA

ECA - Lei 8.U69/J99U

lazer. à profissionalização. à cultura.
à dignidade, ao respeito. li liberdade e
à convivência familiar e cOlllunit,íria.
• V. arts. 6° e 227, CF.

Parágrafo único. A garantia de
prioridade compreende:
ti) primazia de receber proteção e
socorro em quaisquer circun~tftneias:
b) precedência de atendimento nos
serviços públicos ou de relevância
pública;
•

•

V. art, 9", Lei 8.072/1990 (Crimes he'
diondos).

Art. 6" Na interpretação desta Lei
levar-se-fio em conta os fins sociais a
quecla se dirige_ as exigências do hem
comulll. os direitos e devcres indivi
duais e coletivos, e a condit;ão pecu
liar da criança e do adolescente como
pessoas em desenvolvimento.
V. art. 227, CF.
V. art. 5°, Dec.-Iei 4.657/1942 (Lei de
Introdução ao Código Civil).

V. arts. 129, li, e 197, CF.

TíTULO 11
()OS ()IREITOS
FUN ()AM I;;NTAIS

c) preferência na formulação e na
execução das políticas sociais públieas:
• V. arts. 59, 87, 88 e 261, parágrafo

*

I" A gestante será encaminhada
aos diferentes níveis de atendimento.
segundo critérios médicos específi
cos, obedecendo-se aos princípios de
rcginnaliza(;ão e hierarquização do
Sistellla.
2° A parturiente será atendida pre
ferencialmente pelo mesmo médico
que a acompanhou na fase pré-natal.
§}O Incumbe ao Poder Público pro
piciar apoio alimentar à gestante e à
nutriz que dele necessitem.

*

•

•

único.

d) destinação privilegiada de recur
sos públicos nas áreas relacionadas
com a proteção à inmncia e à juven
tude.
Art. 5" Nenhuma crialll,'a ou adolcs
cente será objeto dequalquer forma de
negl igência, discriminação, explora
~'ão, violência, nueldade e opressão,
punido na forma da lei qualquer aten
tado. por ação ou omissão. aos seus
direitos fundamentais.
V. arts. 13, 18,24,56, I, 70, 87, 111, 98,

•

Capítulo I

Art. 7" A crian<,;a e o adolescente
têm direito a protcção it vida c it sml
de. mediante a efetivaçãu de políticas
sociais públicas quc permitam o nas
cimento e o desenvolvimenlo sadio c
harmonioso. em condi\,ões dignas de
existência.
V. nOla ao art. 3°,

106,107,109,130, 157,178 e 228 a
258.
V. art. 227. CF.

V. Res. 41/1995, CONANDA (Dispõe
sobre os direitos da criança e do ado
lescente hospitalizados) .

V. Ms. 1.635, V. 1.637 e 1.638, CC!
2002.

Art. X" É assegurado ü ~cslallte.
através do Sistema Único de~Saúde_ o
atendimento pré e perinatal.

V. arts, 121, § 4°,129, § 7°. 133a 136,
159, § 1",215, parágrafo único, 217,
218,220,224,227, § 1°.230, § 1°,231,
§ 1°. e 244 a 249. CP.

V. arts. 60. parágrafo único. c. e 63. I.
Dec.-Iei 3.688/1941 (Lei das Contra
venções Penais).
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v. art. 208,
•

VII

V. arts. 198.201.11.203, I,
I, CF,

e 227. § 1".

• V Lei 8,080/1990 (Sislema Único de
Saúde),

•

Art. 9" O Poder Público. as institui

DO IJIREITO À VIDA
EÀ SAÚDE

•

V. MP 2.206-1/2001 (Cria o Programa
Nacional de Renda Mínima vinculado
à saúde: "Bolsa-Alimentação").
V. Dec. 3.93412001 (Regulamenta o
Programa "Bolsa-Alimentação").

tal da mãe. sem prejuí7,O de outras
formas normatizadas pela autoridade
administraliva competente;
111 ~ proceder a exames visando ao
diagnóstico e terapêutica de anorma
lidades no mctaholis!1m do recém
nascido. bem como prestar orientação
aos pais;
IV fornecer declaraçãu de nasci
mento onde constem necessariamen
te as intercorrências do parto e do de
senvolvimento do neonato;
V - manter alojamento conjunto,
possibilitando ao neonato a penna
nência junto à mãe.

~'ões

e os emprcgadores propiciarão
condições adequadas au aleitamento
materno. inclusive aos filhos de mães
suhmetidas a medida privativa de li
herdade.
V. art, 5". L, CF.

V. arts. 389, §§ 1" e 2", e 396. CLT.

to

Art. 11. É assegurado atendimen
médico 11 criança e ao adolescente.

através do Sistema Único de Saúde.
acesso universal e i~lIa
litário ils a~~ôes e serviços para pro
Ill()~·ão. proteçflo e recuperação da
saúde.

~mantido o

V. art. 89, Lei 7.210/1984 (Lei de Exe
cuçáo Penal).

Art. 10. Os hospitais c demais es
lahelecimcntos de alcnção 11 saúde de
~estantes. públicos e particularc~, são
ohrí gados a:
-

V. Res. 4111995, CONANDA (Dispõe
sobre os direitos da criança e do ado
lescente hospitalizados).

V. arts. 196 e 227. § 1", CF.
V. Lei 8,080/1990 (Sistema Únic;o de
Saúde),

§ I" A criança e o adolescente por
tadores dc dcficiência receberão atcn
dimento e:;peciali7.ado,

V, arts. 228 e 229,

V. art. 227, § 1", 11, CF.

I ~ manter re!!istro das atívidallcs
desenvolvillas_ através de prontuários
individuais. pelo praJ',o de I X (de/,oi
tol anos:
fi
idelltificar (l recéllHwsl'ido
1lll'<li;HlIe (1 registro dc sua impressão
I 'Impressao
- "..
I· . I e UI
p Iantar C (1);lta
ulgl

•

V, Dec. 3.298/1999 (Política Nacíonal
para a Integração da Pessoa Portado
ra de Deficiência),

Si 2" Incumhc ao Poder Plíhlico
forncccr gratuitamcllte irqllL'lcs quc
Ilceessilan.::t1l os lllediclIllcllIns. I'n~í
t"s·"s.·
.1 '" '.:.-!:.~.
~ ~ ,.
~ ()lltl'OS rccursos rclalJ\'os.,
v ..
~,:,
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tratamento, habilitação ou reabilita
ção.
• V. an. 203. IV. CF,

Art. 12. Os estabelecimentos de
atendimento à saúde deverão propor
cionar condições para a permanência
em tempo integral de um dos pais ou
responsável. nos casos de internação
de criança ou adolescente.
•

•
V. Res. 41/1995. CONANDA (Dispõe

sobre os direitos da criança e do ado
lescente hospitalizados).

Art. 13. Os casos de suspeita ou
confirmação de maus-tratos contra
criança ou adolescente serão obriga
toriamente comunicados ao Conselho
Tutelar da respectiva localidade, sem
prejuízo de outras providências legais.
•
•
•

V. ans. 5°, 98, 136. I, e 245.
V. an. 136, CP.
V. an. 66. I, Dec.-Iei 3.688/1941 (Lei
das Contravenções Penais).
V. Pon. MS 1.968/2001 (Notificação,
às autoridades competentes, de casos
de suspeita ou de confirmação de
maus-tratos contra crianças e adoles
centes atendidos no SUS).

Art. 14. O Sistema Único de Saúde
promoverá programas de assistência
médica e odontológica para a prevell
ção das enfermidades que ordinaria
mente afetam a população infantil. e
campanhas de educação sanitária para
pais, educadores e alunos.
• V. an. 200.11, CF.

Parágrafo {mico. I~ obrigatória a
vacinação das crianças nos casos re
comendados pelas autoridades sani
tárias.

•
•

Capítulo 11
DO UlRElTO,À LIBERDADE,
AO RESPEITO E À
UlGNIDADE
Art. 15. A criança e o adolescente
têm direito à liberdade, ao respeito e
à dignidade como pessoas humanas
em processo de desenvolvimento e
como sujeitos de direitos civis, huma
nos e sociais garantidos na Constitui
ção e nas leis.

• v. ans.
•

106 a 109, 178 e 230 a 235.
V. ans. 5" e 6°, CF.

Art. 16. O direito 11 liberdade com
preende os seguintes aspectos:
I - ir. vir e estar nos logradouros
públicos e espaços comunitários, res
salvadas as restrições legais;
•
•

V. Ms. 106 e 230.
V. an. 5°, li. XV, XVI, e LXVIII, CF.

VII- buscarrefúgio. auxílio e orien
tação.
•
•

I

I,

•

Art. 22. Aos pais im:ulllhe (l devcr
de sustento. guarda e educação dos
ri lhos menores, eabendn-Ihcs ainda.
!l() interesse destes, a obrigação de
cumprire fazer cumprir as determina
ções judiciais.

DO DmEITO

A

CONVIVf~NCIA FAMILIAR

E COMUNITÁRIA

Seção I
Disposições gerais

V. arts. 71, 74 a 80 e 94, XI.

VI pm1icipar da vida política. na
forma da lei:

arts. 53, 11, 94, IV e XVII, 124, V,
125.143,144,178,240,241 e 247.
V. art. 5°, X e LX, CF.

Capítulo 111

V. ans, 94, XIt. e 124, XIV.
V. an. 5·, VI, CF.

V. ans. 19, 92, I, V, VII, IX, 94, V, e
100.

V. art. 227, § 6°, CF.
V. art. 1.596, CC12002.
V. Lei 8.560/1992 (Investigação de
paternidade).

V. arts. 33 a 35,148, parágrafo único,
be d. e 155 a 163.
V. art. 1.631, CC/2002,

IV brincar. praticar esportes e di
vcr1ir-se:

•

•
•
•

V. arts. 5",13.56, I. 70. 87,111.124, V,
178, 232 e 245.
V. art. 136, CP.

crcnça c culto religioso:

V participar da vida familiar e
comunitária, sem discriminação;

V. arts. 28 a 32.

Art. 20. Os filhos, havidos ou não
da relação do casamento, ou por ado
ção. terão os mesmos direitos e quali
ficações, proibidas quaisquer designa
ções discriminatórias relativas 11 filia
ção.

Art. 18. É dever de todos velar pela
dignidade da criança e do adolescen
te. pondo-os a salvo de qualquer tra
tamento desumano. violento. aterro
rizante. vexatório ou constrangedor.

•

I, ti, 111 e VIII, 161, § 2°, e 168.
V. an. 5u , IV e IX, CF.

•

•

.\

Art. 21. O pátrio poder sení exerci
do, em igualdade de condições, pelo
pai e pela mãe. na forma do que dis
puser a legislação civil, assegurado a
qualquer deles o direito de. em caso
de discordância. recorrer à autorida
de judiciária competente para a solu
ção da divergênci;t.

v.

v. ans. 28, § 1°,45, § 2",111, V, 124,

•
•

V. arts. 87, 111, e 130.
V. art. 226, § 8°, CF.

Art. 17. O direito ao respeito con
siste na inviolabilidade da integrida
de ITsit:a. psíquica c moral da eriança
e do adolescente. abrangendo a pre
servação da imagem, da identidade, da
autonomia. dos valores. idéias e cren
ças, dos espaços e objetos pessoais.

11 - opinião e.expressão:

III

ça de pessoas dependentes de substân
cias entorpecentes,

V. art. 53, IV.
V. art, 14, § 1°, 11, c, CF.

• V. art. 24.

Art. 19. Toda criança ou adolesccn
tem dircilo a ser criado e educado
no scio da sua família e. Cxcelx.:ional
mente. em família substitula. assegu
rada a t:onvivência familiar e comu
nitária. em ambiente livre da presen-

le

•
•

V. art. 229, CF.
V. arts. 1.566, tV, e 1.634, CC/2002.

Arl. 23. A falt<l ou a carência de
recursos materiais niio t:onslitui mo
tivo suficiente para 11 perda ou a sus
pensão do pátrio poder.
•

t:)\\"
\. ~ I;-~

V. an. 129. parágrafo único.

~
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•

Parágraro único. Não existindo
outro motivo que por si só autorize a
decretação ua meuiua, a criança ou o
adolescente será mantido em sua fa
mília ue origem, a qual ue\'erá ohri
g:lIoriamenle scr incluída em progra
mas oficiais de auxílio.
Art. 24. A perua e a suspensão uo
pátrio pouer serão uecretauas judicial
mente, em procedimento contraditó
rio. nos casos previstos na legislação
civil. bem como na hipótese de des
cumprimento injustificado dos deve
res e obrigações a que alude o art. 22.

V. art. 1.609. parágrafo único, CC/
2002.

Art. 27. O reconhecimento do es
tado de filiação é direito personalíssi
Il1(L illdispollhcl c imprescritível.
podendo ~cr exel'eitauo contra os pais
ou seus herdeiros, sem qualquer rcstri
ção, observado o segredo ue Justiça.
V. art. 155. CPC.
V, Súmuta 149, STF.

S/lhser17o I

163.
• V. arts. 1.635, V, e 1.638, CC/2002.

D;spo.\'içiJes gemis

Art. 28. A coloenção em família

Arl. 25. Entende-se por família n;l
tllral a C(llllllllidade formada pelos pais
ou qualquer ueles e seus descenden
tes.
•

V. art. 226, § 4°, CF.

Arl. 2(,. Os filhos ha\'íd(ls lilra do
ea~anK'l1t(l p(H.krã" ser rcconhl'cidos

pelos pais. conjllllla ou separadamen
te, no próprio termo de nascimento.
por testamento. mediante escritura ou
outro dOt'lllllento público. qualqucr
que seja :1 origcm da filiação.
,

V. art. 1.607. CC12002.
V. Lei 8.560/1992 (Investigação de
palernidade).

ParágnIl'o únÍ('o. O reconhecimen
to pode preccder () nascimcnto do ri
lho ou suceder-lhe ao falecimento, ~e
deixar descenuentes.

I\.'t. 31. 1\ col\lcação cm família
suhstilllla estrangeira COllstillli medi
da excepcional. S\llllelltc aumissível
na modalidade de auoção.
•

Seção 111
J)a rmnílill substitut..

• V. arts. 129, parágrafo único, e 155 a

Seção JI
Da família natural

Art. :m. 1\ C\lIO\.:ação ell1 família
substituta não aUl11itiní Iranslerêncía
da criança ou auolcscellle a tcrcciros
ou a entidades governamentais ou
não-governamentais, sem autorização
judií.:ial.

substituta far-sc-á mcdiante l(uarda,
tutela ou adoçiío, indepel1llc,~eIllCIl
Ic da situação jurídica da crian..;a OU
adolescente. IIOS termo;., desta Lei.

tutel;l. (l rl'spolls<Ível prcstard compro
misso de hem c fielmente descmpe
nhar o ellcargo. mediante termo nos
nutos,
•

~

I" Sempre que possível. a criam;a

ou adolcscenk devcn\ ser prC\'iWlIl'll
le ollvidol'

tl'

aSila

opiní;io de\

i<l:III1l'II'

l'lln~idcr:lda.

*
elll

~"Na apll'ci:\I';:'io dlllx:dido k'\'w'-se-:í

conla o grau dl' parl'IIIl'~co c are·
lação de arinidmlc ou dc akti\idadc.
a rim de cvitar ou minorar as conse
q(i0l1cias decorrentcs da Il1cdid;1.

ArL 2(). Nilo se uekriní colocação
em ramíli:i suhstilllta a pes:-;o;J quc
revele, por qualqucr modo. incollljl;J
tibilidade com a natun:za da medida
ollllão ofereça alllhiente familiar ade
quado.
•

V. arts. 50, § 2". e 51.

V. art. 170.

Su h.w,\,(/() 1/
0(/ guarda
•

• V.arts.33a52e 165a 170

pais ou respons<Ível, podendo ser de
ferido o direito de representação para
a prática de mos ueterminudos.
•

V. arts. 1.566, IV. e 1634, I e li, CC/
2002

3" A guarda conrere Ü criança ou
adolescente a condição de dependen
te, para todos os fins e efeitos de di
reito, inclusive previdenciários.
•

•

Art. 35. A guarda pmlerd ser revo
gada a qualqucr tClllP(1, mediantc alo
judicial fundalllcntado, ouvido (I IVli
níslério I'líblico.

,\ rI. 33. ,<\ guarda obriga it presta

V. arts. 129, VIU, 130 e 169, parágra··
fo único.

I'ducal'ioll:J\ ;1 criall,'a ou ado!csLTIl
le.l'Ollkrilld(l a SL'II dl'lL'lltoro direit"
de "por-se a tnceiros. indusin' aos
pais.

*

In i\ guarda destina-sc a regulari
zar a POSSl' dc fato. pot!elld" scr
dcferida. lilllinar ou illcidcntalllll'litc,
nos proccdilllelltos de tutela c adoção.
excclono de ad()~'ã() por estrangeiros.
li }" Exccpcionalmentc, ddcrir-sc-á
a guarda_ fora dos casos de tutela c
ado\;iio. para atender a sitllaç()es pc
culHlrl's ou suprir a falta evcntual dos
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V. art. 16, § 2". Lei 8.213/1991 (Pta
nos de Benefícios da Previdência
Social)
V. art. 16, § 3°, Dec. 3.048/1999 (Re
gulamento da Previdência Social).

Art. 34. O Poder Púhlieo estimula
rá. através de assistência .iurídica. in
centivos fiscais e suhsídios, o acolhi
mento. sob a forma de guarda. ue
criança ou auoleseente órfão ou ahan
donad(),

~'i1u de assistl~llcia llIall'rial. IllOral c

V. arts. 157 e 167.

V. arts. 32, 157e 164.

~

V. art. 51.

Art. 32. Ao assumir a gllarua ou a

Lei 8.069/1990

S"hsqúo 11/
/)a IllIdo

Ar!. J(). A tUlela ser<Í de!crid:1. nus
tcrmos ua lei civiL a pessoa de ,lt~ 21
(vintc e UIll) anos incompletos.
•
•

V. arts. 155 a 163.
V. arts. 1.728 a 1.766, CC/2002.

Parágrafo línico. () delcrímellto da
tutcla pressupõc 11 prévia decrctação
da perda ou suspellsão d( 1 p,ít rio po
der e implica nCt'essarialllcntc o dc
Ver de guarda.

Lei 8.069/1990
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Art. 37. A especialização de hipo
teca legal sení dispensada. sempre que
o tutelado não possuir bens ou rendi
mentos ou por qualquer outro motivo
relevante.
Parágrafo único. A especialização
de hipoteca legal será também uispen
sada se os bens, porventura existen
tes em nome do tutelado, constarem
de instrumento público, devidamen
te registrado no registro de imóveis,
ou se os rendimentos forem suficien·
tes apenas para a mantença do tutela
do, não havendo sobra signitícativa ou
provável.
Art. 38. Aplíca-se à destituição da
tutela o disposto no art. 24.
•

V. arts. 129, IX, e 164.

Su!Jse('(/o I V
D(/ wlo{'iio
• V. ar! 227, § 5°. CF.
• V. arts. 1.618 a 1.629. CC/2002.

Art. 39. A auoção de criança e de
adolescente reger-se-lí segunuo o dis
posto nesta Lei.
• V. art. 1.623, CC/2002.
• V. art. 392-A, CLT.
V.art. 71-A, Lei8.213/1991 (Planosde
Beneficios da Previdência Social).
V. Dec. 2.429/1997 (Convenção Inte
ramericana sobre Conflito de Leis em
Matéria de Adoção de Menores).
• V. Dec. 3.087/1999 (Convenção Re
lativa à Proteção das Crianças e à
Cooperação em Matéria de Adoção
Internacional).
• V. Dec. 3.174/1999 (Designa as Au
toridades Centrais encarregadas de
dar cumprimento às obrigações im

postas pela Convenção Relativa à
Proteção das Crianças e à Coopera
ção em Matéria de Adoção Interna
cional, institui o Programa Nacional
de Cooperação em Adoção Interna
cional e cria o Conselho das Autori
dades Centrais Administrativas Bra·
sileiras).
• V. Porto DPF 815/1999 (Institui e apro·
va o modelO de Certificado de Cadas
tramento de entidades nacionais e
estrangeiras que atuam em adoções
internacionais).

Parágrafo único. É vedaua a auo
ção por procuração.
Art. 40. O adotando deve contar
COI11. no máximo, 18 (uezoito) allos Ü
data uo pediuo, salvo se já estiver sob
li guarda ou tutela dos adotantes.
Art. 41. A adoção Htribui a condi
<;ão de filho ao adotado, com os mes
1110S direitos e deveres. inclusivc SlI
cess{lrios, desligando-o dc qualquer
vínculo com pais e parentes. salvo os
impcd i Illentos matrimon iais.
• V. art. 227, § 6", CF.
• V. arts. 1.521.111 e V, 1.626, caput. e
1.829 a 1.844, CC/2002.

*

I" Se um dos cônjuges ou C<lIlClI
hinos adota o filho do oulro. manlê111
se os vínculos de filiaç;'io entre o ado
tado e o cônjuge ou concuhino do ado
tanle c os respeo.:tivos parentes.
• V. ar!. 1.626. paragrafo único. CC/
2002.

§ 2" f~ recíproco o direito sucess<í
rio cntre o adotado. seus do.:so.:enden
tes. o adotante. seus ascendentes. des
ccndentes e colaterais até o 4" grau.
ohservada li ordem de voea\;i'io here
ditária.

-36

Art. 42. Podem auotar os maiores
de '21 (vinte e um) anos. independen
tementc de estado civil.
•

*

V. art. 1.618, caput, CC/2002.

10 Não podem adotar os ascenden
tes c os irmãos do auotanuo.
•

• V. art. 1.620, CC/2002.

V. ar!. 1.618, parágrafo único. CC/
2002.

§ 30 O adotante há de ser, pelo me
nos, 16 (uezesseis) anos mais velho do
que o adotando.
• V. art. 1.619, CC/2002.

§ 4" Os divorciados e os judicial
mente separados podcnl0 adotar COIl
juntamente, contanto que acordcm
sohre li guarda e o regimc de visitas, e
desde que o estlígio de convivência
tenha sido iniciado na conslância da
sociedadc conjugal.
+

V. art. 47, caput.
V. art. 1.625, CC/2002.

Art. 44. Enquanto n;'io der conta de
sua adm i11 ist ração e saldar o seu aleall
o.:e. I1fío pode o tutor 011 o curador ado
tar o pupilo ou o euratelauo.

V. art. 1.622, CC/2002.

§ 2° A adoção por ambos os cônju
ges ou concubinos poderá ser forma
lizada, desde que um deles tenha com
pletado 21 (vinte e um) anos de idade,
comprovaua a estabiliuaue da família.
•

•
•

V. ar!. 1.622, parágrafo único, CCI
2002.

§ 5" A a<.lo<;fío poderá ser deferida

ao adotante que. após inequívoca
maniresta<;ão de vontadc, vier a fale
cer no curso do procedimcnto. antes
de prolatada a sentel1<;a.
• V. art. 47, § 6"

A .. t. 43. A ado<;fío será deferida
quando apreselltar reais vanlago.:ns
para o adotalldo e funuar-se cm Illoti
\·os Iegítilllos.

Art. 45. A adoção depende do con
sentimento dos pais ou do represen
tante legal do adotando.
•

V. art. 1.621, CC/2002.

§ 1° O consentimento serlí dispen
sado em relação à criança ou adoles
cente cujos pais sejam desconhecidos
ou tenham sido destituídos do pátrio
poder.
•

V. art. 1.624, CC/2002.

§ 2° Em se tratanuo de adotando
maior de 12 (uoze) anos de idade, ser(!
tal11hélll Ilecess.írio o seI! COllsent i
Illento.

Art.46. A adoção será prcceuida de
estágio de convivência com a criança
OI! adolescenle, pelo pra/.o que a lIU
loridade judiciária fixar. observadas
as peculiaridades do caso.
•

V. art. 167.

§ 1° O estágio de convivência po
uerá ser dispensado se o adotando não
tiver mais ue I (um) ano de idade ou
se. qualquer que seja li sua idade. já
estiver na comp,iIIhia do adotante du
rante tempo suficielllc para sc poder
a\'al iar a convcniência ua const illli\1io
do vínclllo.
§ 2" Em caso de adoç;'io por eslmll
gciro residente ou domiciliado ror' '---....,
,. lC
I COIlVI\'cnCI<<I:;>:S
',.
f,...
' o estagIo
I)aiS.
'l/c':.
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prido no território nacional. será de no
mínimo 15 (quinze) dias para crian
ças de até 2 (dois) anos de idade. e de
no mínimo 30 (trinta) dias quando sc
tratar de adotando acima de 2 (dois)
anos de idade.
• V. art. 52.

Art. 47. O vínculo da adoção cons
titui-se por sentença judicial. que será
inscrita no registro civil mediante
mandado do qual não se fornecerá
certidão.
• V. art. 170.
• V. art. 1.623. CC/2002.

ar!. 42. § 5°. caso em que terá força
retroativa à data do óbito.
• V. art. 1.628, CC/2002.

AI't. 48. A adoção é irrevogável,
Art. 49, A morte dos adotmlles niill
restahelece o pátrio poder dos pais
naturais.
Art. 50. A autoridade judiciária
manterá. em cada comarca ou foro
regional. um registro de crianças e
adolescentes em condições de serem
adotados e outro de pessoas interes
sadas lia adoção.
I°O deferimento da inscrição dar
se-á após prévia consulta aos órgãos
técnicos do Juizado. ouvido o Minis
tério Público.
~

§ I" A inscrição consignará o nome
dos adotantes como pais. hem como
o nome dc seus ascendentes.
§ 2° () mandado judicial. que será
arquivado. cancelará () registro origi
nai cio adotado.
~ 3" Nenhuma ohsel'\'ação sohrc li
origcm do ato poderá constm I1<1S cer
tidões do rcgistro.
4° A critério da autoridadc judi
ciúria. podcrá scr fornccida ceriidão
para a salvaguarda de direitos.

*

2" Não será dcl'crida a illseri~'iío
se (l interessado não satisl'izcr os re
quisitos legais. ou verificada qualquer
das hipóteses previstas IlO art. 29.

• v, arts. 42 e 165.
Art. 5 L Cuidando-se de pedido dc
ado{,;iío j(H'lllulado por estrangeiro rc
sidente ou domiciliado fora do Pak
observar-se- á () disposto no ar\. 31.

*

5" A selltclH;a con krir;í ao adota
do (l nOll1e do ad(llante e. a pedido
deste. poderá determinar a modifica
ção do prenome.
• V. art. 1.627. CC/2002.

$' (," A ad(l~';'i() produl

•

eleitos a
partir do trilnsito em julgado da sen
tença. exceto na hipótese prevista 110
:-ClIS
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*

V. arts. 33, § 1", 46. § 2'.198. VI, 2'
pmle, e 239.
V. art. 227. § 5", CF.

I" O candidato deverá compro\'ar.
lIlediantc doculIlento e~pedido pela
auloridade cOlllpetcnte do rcspectivo
domicílio. estar dcvidalllcllh: h;lhi Ii
tado:1 ado<;;io. consoanle as leis do seu
país. helll como :tI'I'CSl'lIt ar estudo
psicossocial elahorado por ag0ncia

V. art. 337, CPC.
V. art. 14. Dec.-Iei 4.657/1942 (Lei de
Introdução ao Código Civil).

§ 3° Os documentos em língua es
trangeira serão juntados aos autos.
devidamente autenticados pela auto
ridmle consular. observados os trata
dos e convenções internacionais, e
acompanhados da respectiva tradu
ç1io. por tradutor púhlico juramentado.

• V. art. 151.

*

V. art. 5", LXXII, a. da CF.
• V. Lei 9.051/1995 (Expedição de cer
tidões para a defesa de direitos e es·
clarecimento de situações).

especializada e credenciada no país de
origem.
§ 2° A autoridade judiciária. de ofí
cio ou a requerimento do Ministério
Plíhlico. poderá determinar a apresen
tação do texto pet1inente à legislaçiio
estrangeira, acompanhado de prova da
respectiva vigência.

•
•

V. art. 224, CC/2002.
V. arts. 151, I. e 157, CPC.
V, art. 148, Lei 6.015/1973 (Lei de
Registros Públicos).
V. Dec. 84.451/1980 (Atos notariais e
de registro civil).

~ 4" Antes de COllSUl11ada a adoção
Il;'io ser:í permitida a S:líd;1 d(l adotan
do do lerril6rio nacional.

• V. arts. 85. 198. VI, e 239.

Art. 52, A adoí;1io internacional
poder{[ ser condicionada li estudo
pr0vío c an<Ílisc de lima l'omissão
estadual judil'i;íria de ado~';:i(), que
l(lfIleCerú o respectivo laudo dc ha
hi lila<;ão para instruÍr o processo
cOlllpetcnte.
• V. Dec. 2.429/1997 (Convenção Inte
ramerícana sobre Conflito de Leis em
Matéria de Adoção de Menores).
• V. Dec. 3.087/1999 (Convenção Re·
lativa à Proteção das Crianças e à

Cooperação em Matéria de Adoção
Inlernacional).
V. Dec. 3.174/1999 (Designa aUlorida
des centrais encarregadas de dar
cumprimento às obrigações impostas
pela Convenção Relativa à Proteção
das Crianças e à Cooperação em Ma
téria de Adoção Internacional, instituin
do também o Programa Nacional de
Cooperação em Adoção Intemacional).

Parágrafo único. Competirá à co
missão manter registro centralizado
de interessados estrangeiros em ado
ção.
Capítulo IV
I~O I)JREITO À EIlUCAÇÃO,
A CULTURA, AO ESPORTE
EAOLAZER
V. Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e
Bases da Educação).
• V. Lei 9.870/1999 (Valor lolal das anui·
dades escolares).
V. MP 2.178-36/2001 (Repasse de
recursos financeiros do Programa
Nacionat de Alimentação Escolar, ins
titui o Programa Dinheiro Direto na
Escola. altera a Lei 9.533/1997. que
dispõe sobre programa de garantia de
renda mínima, institui programas de
apoio da União às ações dos Estados
e Municípios, voltadas para o atendi
mento edUt:acional). .
V. Res. 74/2001. CONANDA (Regis
Ira das entidades sem fins lucrativos
que tenham por obíetivo a assistência
ao adolescente e à educação profis
sional).
V. Lei 10.219/2001 (Cria o programa
"Bolsa Escola").
V. Dec. 4.313/2002 (Regulamenta o
programa "Bolsa Escola").
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pleno desenvolvimento de sua pessoa.
preparo para o exercício da cidadania
e qualificação para o trabalho, asse
gurando-se-Ihes:
V. art. 205, CF.
• V. art. 6°, Lei 7.716/1989 (Crimes re·
sultantes de preconceito de raça ou de
cor).
• V. art. 2°, Lei 9.394/1996 (Lei de Dire
trizes e Bases da Educação).

I - igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola;
• V. art. 206, I, CF.
• V. art. 3°,1, Lei 9.394/1996 (Lei de Di·
retrizes e Bases da Educação).

II - direito de ser respeitado por seus
educadores;
•

•

1 - ensino fundamental. obrigatório
e gratuito. inclusive para os que a ele
não tiveram acesso na idade própria;
•
•

• V. art. 16, VI.

•

V. art. 3°, Vt, Lei 9.394/1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação).

Parágrafo único. É dircito dos pais
ou responsáveis ter ciência do proees
so pedagógieo. hem como participar
da definição das propostas educacio
nais.
Art. 54. É dever do Estado assegu
rar ü criança e ao adolescente:

V. art. 208, 11, CF.
V. art. 4°, li, Lei 9.394/1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação).

111- atendimento edueacional espe
cializado aos portadores de defieiên
cia preJerencialmente na rede regular
de ensino;
•
•

V. art. 208, 111, CF.
V. art. 4", 111, Lei 9.394/1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação).
V arts. 24 a 29, Dec. 3.298/1999 (po
litica Nacional para a Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência).

IV - atendilllento em creche c pr0
escola its crianças de () (zero) a () (seis)
anos dc idade:

V - acesso a eseola pública e gra
tuita próxima de sua residêneia.
•

V. art. 208, I, CF.
V. art. 4°,1, Lei 9.394/1996 (Lei de Di
retrizes e Bases da Educação).

11 - progressiva extensão da obriga
toriedadee gratuidade aoensino médio;

V. arts. 15, 17, 18 e 232.
V. art. 3°, IV, Lei 9.394/1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação).

111 - dircito dc contcstar critérios
avaliativos. podcndo recorrer its ins
tâncias escolares superiores:
IV - direito de organi/a~ão e parti
cipação em entidades estudantis;

V. art. 4°, Lei 9.394/1996 (Lei de Dire
trizes e Bases da Educação).

•

V. arts. 7". XXV. e 208. IV. CF.
V. art. 4". IV, Lei 9.394/1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação).

V - acesso aos níveis lIlais eleva
dos do ensino. da pesquisa e da cria
ção artística. segundo a capacidade de
cada um:
•

V. art. 4", V, Lei 9.394/1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação).

VI - oferta de cnsino noturno rq.!ll
lar. adequado its condil/les do adoles
cente trahalhador:

• V. art. 208, CF.

•
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V. art. 208, VI, CF.

•

V. art. 4°, VI, Lei 9.394/1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação).

VIl- atendimento no ensino funda
mentai, através de programas suple
mentares de material didático-escolar,
transporte, alimentação e assistência
ü saúde.
•
•

V. art. 208, VII, CF.
V. art. 4°, VIII, Lei 9.394/1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação).

0
~ 1 0 acesso ao ensino obrigatório
e gratuito é direito público subjetivo.

•

V. art. 208, § 1°, CF.
V. art. 5", Lei 9.394/1996 (Lei de Dire
trizes e Bases da Educação).

~ 2° O não-oferecimento do ensino
obrigatório pelo Poder Público ou sua
oferta irregular importa responsabili
dade da autoridade competente.

ll1\Jnicarão ao Conselho Tutelar os
casos de:
•

I - maus-tratos envolvendo seus
alunos;
•
•

Art. 57. O Poder Púhlieo estilllula
r;í pesquisas, cxperiências c novas
propostas relativas a calendário. seria
ção, currículo, metodologia, didática
e avaliação, com vistas à inserção de
crianças e adolescentes excluídos do
ensino I'undamental obrigatório.
•

*

Art. 55. Os pais ou respor\s<Ível têm
a obrigação de matricular seus filhos
ou pupilos na rede regular de ensino.
V. arts. 22, 24 e 129, V.
V. art. 246, CP.
V. art. 6", Lei 9.394/1996 (Lei de Dire
trizes e Bases da Educação).

V. art. 214, I e 11, CF.

Art. 5H. No processo cuucacional
respcitar..sc-ão os valorcs cullurais,
art ísticos e hist6ricos pr6prios do con
tcxto social da criança e do adolescen
tc, garantindo-se a estes a liherdadc dc
criação e o accsso üs fontes dc cullura.

3" Compete ao Poder Público re
censear os educandos no ensino fun
damentaI. fa/.er-I hes a chamada e I.e
lar.,iunto aos pais ou respons<Ível. pela
freqiiência ;\ cscola.
•

V. arts. 5°, 130 e 245.
V. art. 136, CP.

11 - reiteração de faltas injustifica
das e de evasão escolar, esgotados os
recursos escolares;
111 - elevados níveis de repetência.

• V. art. 5", § 4", Lei 9.394/1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação).

V. art. 208, § 3°, CF.
V. art. 5°, § 1°, Lei 9.394/1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação).

V.arts.131,136e262.

•

V. arts. 210 e 215, CF.

Art. 59. Os Municípios, com apoio
dos Estados e da União. estimularão
e facilitarão a destinação de recursos
e espaços para programações cullu
rais, esportivas e de lazer voltadas
para a infância c a juventude.

Ar!. 5(,. Os dirigentcs de cstabclc
cimentos de ensino fundamental co-41

V. art. 4°, parágrafo único, d.
V. arts. 216. § 3", e 217, 11, § 3", CF.
V. MP 2.208/2001 (Desconlo para
estudantes em eslabelecimentos de
dIversão e eventos culturaIS, espe~~
vos e de lazer).
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Capítulo V
DO DIREITO À
PROFISSIONALIZAÇÃO E À
PROTEÇÃO NO TRABALHO

bases da legislação de educação em
vigor.
•

• V. art. 205, CF.
• V, arts. 402 a 441. CLT.

Art. 60. É proibido qualquer traha
lho a menores de 14 (quatorze) anos
de idade, salvo na condição de apren
diz.
• V. art. 62.
• V. arts. 70 , XXXIII, e 227, § 30 , I, CF.
V. art. 402, CLT.
V. Dec. 31.546/1952 (Conceito de
empregado aprendiz).
V. Dec. 3.597/2000 (Convenção 182
e Recomendação 190 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) sobre
a Proibição das Piores Formas de Tra
balho Intantil e a Ação Imediata para
sua Eliminação).
V. Porto SEAS 458/2001 (Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil).
V. Res, 69/2001, CONANDA (Idade
mínima para admissão ao emprego e
ao trabalho).
• V, Dec. 4.134/2002 (Convenção 138
e Recomendação 146 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) sobre
Idade Mínima de Admissão ao Empre
go),

Art. 61. A proteção ao trabalho dos
adolescentes é regulada por legislação
especial. sem prejuÍzo do disposto
nesta Lei.
• V. art. 2°.
• V. arts. 402 a 441 , CLT.

V. art. 429, CLT.
V, arts. 39 a 42, Lei 9,394/1996 (Lei
de Diretrizes e Bases da Educação),

Art. 63. A formação técnico-profis
sional obedecerá aos seguintes prin
cípios:
I - garantia dc acesso e freqüência
obrigatória ao ensino rcgular;
•

• V. arts. 90 a 94.

I - noturno. realizado entre as 22
(vinte e duas) horas de um dia e as 5
(einco) horas do dia seguinte;
• V. art, 7°, XXXIII, CF.

V. art, 227, § 3°, IH, CF,

11 atividade compatível com
desenvolvimento do adolcseente:

Art. 67. Ao adolescente cmprega
do, aprendiz. em regime famíliar de
trabalho. aluno de escola técnica, assis
tido em entidade governamental ou
não-governamental, é vedado trabalho:

°

• V. art. 69, I.

11 - perigoso, insalubre ou penoso;
•

111 honírio especial para o excrd
cio das atividades,
Art. 64. Ao adolescente até 14 (qua
torze) anos de idade é assegurada bol
sa de aprendizagem,
•
•

V. art. 70 , XXXIII, CF,
V. art. 429, CLT.

Art. 65. Ao adolescente aprendiz,
maior de 14 (quatorze) anos. são as
scgurados os direitos trahalhistas e
previdenci,írios,
V. art. 227, § 3°. 11. CF.
V. Dec.-Iei 2.318/1986 (Fontes de
custeio da Previdência Social e so
bre a admissão de menores nas em
presas).

Art. (.6. Ao adnleseclltc pl Irtador dc
deficiência é as<;egurado trahalho pro
tegido.

v. arts.

Art. 62. Considera-se aprcndiza
gem a formação técnico-profissional
ministrada segundo as diretrizes c
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7", XXXI, 23, 11, 24, XIV, 37,
VIII, e 227, § 10, 11, CF.
V. arts. 34 a 45, Dec. 3.298/1999 (Po·
lítica Nacional para a Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência).

V. arts. 189 a 197, CLT.
V. Porto SIT/DSST 20/2001 (Classifi
cação das atividades consideradas
perigosas ou insalubres para menores
de 18 anos).

IH - realizado em locais prejudi
ciais ~l sua formação e ao seu desen
volvimento físico, psíquico, moral e
social;

exíoências pedagógicas relativas ao
des~nvolvimento pessoal e social do
educando prevalecem sobre o aspec
to produtivo,
§ 2° A remuneração que o adoles
cente recebe pelo trabalho efetuado ou
a participação na venda dos produtos
de seu trabalho não desfigura o cará
ter educativo.

Art. 69. O adolescente tem direito
à profissionalização e à proteção no
trabalho. observados os seguintes as
pectos. entre outros:
V. art. 4°.
•

respeito à condição peculiar de
pessoa em desenvolvimento;
11 capacitação profissional ade
quada ao mercado de trabalho.

IV - realizado em horários e locais
que não permitam a freqllência à es
cola.
•

TÍTULO 111
DA PREVENÇÃO

Capítulo I
DlSPOSIÇÜES GEI~AIS

V. art. 227, § 3°, 111, CF.

Ar/. 68. O programa social que te
nh;í por hase o trabalho educativo. sob
responsahi Iidade de entidade gover
namental ou não-governamental sem
rins lucrativos. deverá assegurar ao
ado!csccntc quc dele partieipc COIlt!i
,'iks de capm:it;H,-iio para () exercíeio
de atividade regular remunerada.
V. Porl. SEAS 879/2001 (Projeto
Agente Jovem de Desenvolvimento
Social e Humano e do Projeto Centro
da Juventude).

§ I" Entende-se por trabalho educa
tivo a atividade lanoral em que as

V. art. 227, caput, CF.

I:

Art. 70. dever de todos prevenir
a ocorrência de <lmeUf,a ou violação
dos direitos da criança e do adoles
cente.
•
•

V. arts. 4", 5", 13 e 56.
V. art, 227, caput, CF.

Lei 8.069/1990
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Art. 72. As obrigações previstas
nesta Lei não excluem da prevenção
especial outras decorrentes dos prin
cípios por ela adotados.

Art. 75. Toda crian~'a ou adolescen
te terá acesso às diversões e espetá
culos públicos classificados como
adequados à sua faixa etária.

• v, arts. 255 e 258.

• V. art. 149.

Art. 73. A inobservância das nor
mas de prevenção importará em res
ponsabilidade da pessoa física ou ju
rídica, nos termos desta Lei.

Parágrafo único. As crianças me
nores de 10 (dez) anos somente po
derão ingressar e permanecer nos lo
cais de apresentação ou exibição
quando acompanhadas dos pais ou
responsá vel.
Art. 76. As eJ1lissoras de rádio c
televisão somente exibirão. no horá
rio reco!1lcndado para (l plíhlico in fan
to-juvenil, programas com finalidades
educativas, artísticas, culturais e in
formativas.

• V. arts. 208 a 224 e 228 a 258.

Capítulo 11
DA PREVENÇÃO ESPECIAL
Seção I
Da informação, eultura, lazer,
esportes, diversões e espetáculos
Art. 74. O Poder Público, através
do ôrgão competenle. regulará as tli
versôcs e espetáculos públicos. infor
mando sohre a natureza deles. as fai
xas etárias a que não se recomendem.
locais e horários em que sua apresen
tação se mostre inadequada.
V. arts. 149, I. d, 11, a, 253 e 254.
V. arts. 21, XVI, e 220, § 3°, I, CF.
V, Porto MJ 796/2000 (Classificação
etária e horária para as diversões e
apresentações de espetáculOS públi
cos e programas de televisão).

1'<II'Ílgmfo único. Os responsáveis
pelas diversões e espetáculos púhli~'os
deveriío al'ixar. em lu!!ar visível c de
fácil acesso, il entrada~I(lI(lcal de cxi
hiç:io. informação destacada sohre a
naturaa do espet;íclllo l' a I'aixa et;íria
cspeeilkada 110 certificado de classi
ficação.
• V. art. 252.

• V. arts. 253 e 254.
• V. art. 221, !, CF.
I'ará~rafo únil'o. Ncnhum cspCI;í
culo sení apresentado ou anullciado
sem aviso de sua classificação. antes
de sua transmissão. apresentação ou
exihi.,-ão.
Art. 77_ Os propriet,írios. dirct()le~.
gerenles l' runcion;írios de cmpresas
que explorem a vend:1 ou alu)!uel de
fitas de programu\'uo em vídeo cuida
rão para que não haja vcnda ou loca
.,-ão Clll desacordo COI11 a classifica~'ã(l
atribuída pelo úrgão cOlllpetente.

• V,arts, 81,V. e 256.
Pará~l'afn único. As fitas a que
alude estc art igo devcriío exihir. 110
invt'Jlllero. info;'mação sohrc a naturc
za da ohra e a fai xa euíria a quc se
dcst i na 111.
Arl. 78. As revistas e publica.,-ües
contendo material impróprio ou ina
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dequado a eriall~'a!' c adolescentcs
deverão ser comercializadas em em
balagem lacrada, com a advertência
de seu conteúdo.
I>arágrafo único. As editoras cui
darão para que as capas que conte
nham mensagens pornográficas ou
obscenas sejam protegidas com em
balagem opaca.
•

V. arts. 81, V, e 257.

Art. 79. As revistas e publicaçõcs
destinadas ao público infanto-juvenil
niio poderão conter ilustra~·õcs. foto
grafias. legendas, crônicas ou anún
cios ue bebidas alcoólicas. tabaco,
armas e munições, e deverão respei
tar os valores éticos e sociais da
pessoa e ua família.
V. art. 257.
V, art. 220. § 4", CF.
V. lei 9.294/1996 (Restrições ao uso
e à propaganda de produtos fumíge
ros, bebidas alcoólicas. medicamen
tos. terapias e defensivos agrícolas).
V Dec. 2.018/1996 (Regulamenta a
lei 9.294/1996).

AI-L 80. Os respons;íveis por esta
belecimentos que explorem eOll1er
ciallllcnte bilhar, sinuca ou congêne
re ou por casas de jogos. assi III cnten
didas as quc realizem apostas. aiuda
quc eventualmcnte. cuidarão para que
lI:tll seja pcrmitida a entrada c a rer
lI1alll:neia dc crianças e mllllescclltcs
no local. arix:lI1do aviso para oricnla·
ç;io do plÍhlico.
V. art. 258.

,

V. art. 247, CP.

•

V. arts. 50 a 58, Dec.-Iei 3.688/1941
(lei das Contravenções Penais).

Seção 11
Dos produtos e serviços
Art. 81. É proibida a venda à
criança ou ao adolescente de:

I - armas, munições e explosivos;
•
•

V. art. 242.
V. lei 9.437/1997 (Sistema Nacional
de Armas - SINARM, estabelece con
dições para o registro e para o porte
de arma de fogo, define crimes).

11 - hebidas alco6licas:
V. art. 63, I, Dec.-Iei 3.688/1941 (lei
das Contravenções Penais).
V. lei 9.294/1996 (Restrições ao uso
e à propaganda de produtos fumígeros,
bebidas alcoólicas, medicamentos,
terapias e defensivos agrícolas).

111 - produtos cujos componenles
possam causar dependência física ou
psílluica ainda que por utilização in
dcvida:
•

V. art. 243.

IV .- fogos de estampido e de art i rí
cio. exceto aqucles que pelo seu redu
zido potencial sejam inl'llpaZeS de
provocarqualqucrdano l'ísicocm caso
de lItili/.ação indevida:
•

V. M. 244.

V - revislas e pllhlica~'iies a quc

alude o arl. 7R:
•

VI

V. art. 257.

hilhelcs lotéricos e cquivalen

Lei 8.0691J990 - fi:CA
ECA - Lei 8.069/1990

motel, pensão ou estabelecimento
congênere, salvo se autorizado ou
acompanhado pelos pais ou responsá_
vel.

11 - viajar na companhia de um dos
pais. autorizado expressamente pelo
OlUro mravés de dOculIlelllo com fir
lI1a reconhecida,

V. art. 250.

Art. 85. Sem prévia e expressa au
torização judicial, nenhuma criança
ou adolescente naseido em território
nacional poderá sair do País em com
panhia de estrangeiro residente ou
domiciliado no exterior.

Seção IJI
Da autorização para viajar
. ~rt. 83. Nenhuma criança poderá
Viajar para fora da comarca onde re
side, desacompanhada dos pais ou
responsável, sem expressa autoriza
ção judicial.

• V, arts, 51, § 4°,239 e 251.
LIVRO

• V. art. 251.

PARTE ESPECIAL

§ 10 A autorização não será exigida
quando:

TíTULO I
DA POLÍTICA

a) tratar-sc dc COlllan:n contígua ú

da residência da crianl(a, sc na mcs
ma unidade da Fcdcraç<1o, (l1J incluí
da na mesma regiiio metropolitana:
b) a criança estiver acoll1panhada:
I) de ascendente ou colateral maior,
até o terceiro grau, comprovado docu
mentalmente o parentesco:
2) de pessoa maior. expressamente
autorizada pelo pai. mãe ou responsá_
vel.
§ 2" A :urtoridade judiciiiria pode
ní. a pedido dos pais ou respons;íveL
conceder aut()riz<l~'ií() \',ílída por '2
(dois) anos.

Ar!. 84.
Quando se tratar de vianem
•
te
ao ex tenor, a autoriza~'ão é dispens.í
veL se a crÍ<lII~'a ou ;Idokscente:
• V, art, 251,

11

DE I\TENOIMENTO

Capítulo I
DlSJ'OSIÇÕES GERAIS
Art. 86. A política de atendimento
dos direitos da criaJH,"a c do ado!cscen
le lúr-se-ú alravés de UIll cOlljulIlo ar
licuhido de açiies govenlan;enlais e
nüo-governamcntais. dH União. dos
Estados. do Dislrilo Federal e dos
Municípios.
•

V, Lei8242/1991 (Cria o CONANDA),

V. Lei 8.642/1993 (Cria o PRONAICA).
Dec, 1,056/1994 (Regulamenta a Lei

8,642/1993)

AI·I. 87. São linhas de açfio da polí
de alendilllelllo:

tica

I - estiver aCompanhado de <linhos
os país ou respons;ível:

I - políticas so.:iais hoísicas:
•
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V. art, 4". parágrafo único. c,

I1 políticas e programas de a~sis
tência social, em caráter sup.letlvo,
para aqueles que deles neeessltem;
•

V. arts. 90. I a IV, 101, ti, tv. VI e VII,
e 129, I a IV.
• V. art, 203, I, 11 e tV, CF.
V. Lei 8,742/1993 (Organização da
Assistência Social).
_
• V Dec. 3.409/2000 (Define as ~çoes
c~ntinuadaS de assistência SOCial).

III - serviços especiais de ~reven
ão e atendimento médico e pSICOSSO
ç. I as
'. VI't,'lllas. de negligênCia, mallsCIa
tratos, exploração. abuso, crueldade e
opressão:
•
•

V. arts. 5° e 101, IV e V.
V, art. 226, § 8°, CF.

IV servi~'o de identificação e, 10
caIÍl.,u.;uo de pais, n:sp()ns;Ívc~, lTlan
ças c adolescente.s d,e~apar~c~~(ls: ,
V prole~'ã() .IUrllllco-S.()t;~,]1 pO!
entidades de defesa dos dlre!lOS da
criança e do adolescente.
AI-t. 88. Suo diretri".es da política de
atcnd imcnl o:
•

v, art, 259.

1- ll11micipnI il',açuo do atelldilllel~/(.):
II cria~'ã(J de conselhos 1ll.1IIJ1CI
pais. estaduais c nacional dos d!rc~os
da criwlca c do adolesccnle. org,aos
dl'lihcra'tivos e cOlllroladores tlns
a~'iics em todos os níveis, ass;~lIrada
a P<ll'ficipaçiio popular panf:ll'Ia por
llll'io dc orgallizaçiks rcpreselllallvas.
sC)!,lIlldo leis redcraL cstaduaJs e nlll
nicipais:
•

v, arts, 204. 11. e 227. § 7''. CF,
V, Res, 77/2002. CONANDA (Regi
mento Interno do CONANDA),

III criação e manutenção de pro
gramas específic?s, obser~a~a ~ ~es~
centralização pOhllco-a~nllmstratl~a,
IV - manutenção de fundos naclO
nal,estaduais e n;unieipais vincul~d~s
aos respectivos conselhos dos direi
tos da criança e do adolescente;
•

I

V. arts, 214 e 260.
"

V integração ope~a~io,n?1 d~ ó~
gãos do Judiciário, Mmlstefl~ P~bh
co, Defensoria, Segurança P~bhea e
Assistência Social. preferenC!~ll.men
te elH um mesmo local, para c1~1I0 de
agilii':ação do atendimen.'o Il1Icl1I1.. <1
adolescente a quem se atnbua autol ta
de ato infracional;
•

V, arts, 200 a 205, 206, parágrafo úni
co, e 262,

VI llIohilizaç[ío da opini1ío )1líhli
ca no senlido da indispcns,ível parti
cipação dos diversos segmcntos da
sociedade.

,\rt. 89. 1\ runção de memhro do
Conselho Nacional e dos conselhos
eSladuais c Illunicipais dos direitos da
criança c do adíllesccnte é l'()IIsidel~l
da de interesse púhlico relevante e nHO
será I'Cmunerada,
•

V, arts, 260 e 261.

CapÍllIlll fi
nAS ENTII)I\J)ES
UI<: ATENI>IMENTO
Scçiill I

,.

,
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• V. Res. 71/2001, CONANDA (Registro
de entidades não-governamentais e
da inscrição de programas de prote
ção e sócio-educativo das governa
mentais e não governamentais no
Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Atendi
mento).

tenção das próprias unidades, assim
eomo pelo planejamento e execução
de programas de proteçfio e sócio
educativos destinados a crianças e
adolescentes, em regime de:
• V. arts. 101 e 112.

orientação e apoio sóeio-fami

Art. 91. As entidades não-governa

liar;
• V. art. 101. 11 e IV.

n-

apoio sócio-educativo em meio
aberto;
• V. art. 94. XVIII.

111

colocação familiar:

mentais somente poderão funcíonar
depois de registradas no Consel ho
Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente, o qual comunicarlÍ o
registro ao Conselho Tutelar e 11 auto
ridade judicíária da respectiva loeali
dade.

• V. arts. 28 a 52 e 101. VIII.

• V. art. 261.

IV - abrigo;

Parágrafo único. Será negado o

• V. arts. 92, 93. 94. § 1°. e 101. pará
grafo único.

V - liberdade assistida:
• V.arts.118e119.

VI

semiliberdade:

• V. art. 120.

VII

registro à entidade que:
(I) não ofereça instalações físicas em
eondições adequadas de habitabilida
de. higiene. salubridade e segurança:
11) nflo apresente plano de trabalho
compatível com os princípios desta
Lei:
(.) esteja irregularmente constituída:

internação.

•

• V. arts. 121 a 125.

Parágrafo único. As enlidades
governamentais e nfio-governamen
tais deverão proeeder a inscrição de
seus programas. especificando os re
gimes de atendimento, na forma defi
nida neste artigo. junto ao Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente, o qualmantcd regis
tro das inscrições e de suas altera~·ões.
do que I'aní COllllluicaçflo ao Conse
lho Tutelar e it autoridade judiciária.
•

V. arts. 95,131 a 140. 146 e261.

ti) lenha em seus quadros pessoas
inidôneas.

Art. 92. As entidades que desenvol
vam programas de abri[!o dcvcrão
adotar os seguintcs princípios:
preservação dos vínculos fami
liares:
• V. art. 19

11- integra~'flo Clll família suhstitu
ta. quando esgotados os rccursos de
manutenção na família de origcm:
•
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V. arts. 40 a 69. CC/2002.

V.arts.28a52,101. VIII, e 165a 170.

111 - atendimento personalizado e
em pequenos grupos;
IV -desenvolvimentode atividades
em regime de coeducação;
V não-desmembramento de gru
pos de irmfios;
VI - evitar, sempre que possível, a
transferêneia para outras entidades de
crianças e adolescentes abrigados;
VIl- participação na vida da comu
nidade loeal;
VIII - preparação gradativa para o
desligamento;
IX participaçfio de pessoas da
comunidade no processo educativo.

Parágrafo único. O dirigente de
entidade de abrigo é equiparado ao
guardião, para todos os efeitos de di
reito.
Art. 93. As entidades que mante
nh<llll programas de ahrigo poderão.
em car:íter excepcional e dc urgência.
abrigar nianças e adolescentes sem
prévia determinação da aUloridadc
competente, fazcndo cOlllunicação do
fato até o 2u dia útil imediato.

Art. 94. As entidades que desenvol
vem programas de interna\'ão têm as
seguintes obrigaçôes. entre outras:
•

V. art. 97.

obscrvar os direitos, e garantias
dc que são titulares os adolescentes:
• V. arts. 106 a 109, 123. 124, 175. § 1",
230. 232 e 235.

11 Il:'IO reslring.ir nenhum direito
<Im:" não tenl1:1 sido ol~iet() de restrição
na decisão de intcrn;H,-{io;
•

V. art. 246.

III oferecer atendimento persona
lizado, em pequenas unidades e gru
pos reduzidos:
IV - preservar a identidade e ofere
cer ambiente de respeito e dignidade
ao adolescente;
•

V. art. 124. V.

V diligenciar no sentido do resta
belecimento e da preservação dos vín
culos familiares;
• V. art. 124, VI a VIII.

VI comunicar à autoridade judi
ciária. periodicamente, os casos em
que se mostre inviável ou impossível
o reatamento dos vínculos familiares;
•

V. arts. 19,28 e 101. VIII.

VII -oferecer instalações físicas em
condições adequadas de habitabilida
de, higiene, salubridade e segurança
c os objetos ncccss;írios 11 higicne pes
soal:
• V. arts. 124. IX e X, e 246.

VIII - olerccer veslu:írio e alimen
tação suficientes e adequados ú faixa
ctúria dos adolescentes atendidos:
IX oferecer cuidados médicos.
psicológicos, odontológicos e farma
cêuticos:
X propiciar escolarização c pro
fissionalização;
*

V. arts 124, Xt, e 208, VIII.

XI

propiciar alividades culturais.
csportivas c de Jazer;
• V. art. 124. XIII.

sa

X II -- propiciar assistência rei igio
~Iqlleles que desejarel11, de acordo

COI11
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• V. art. 124. XIV.

XIII - proceder a estudo social e
pessoal de cada caso;
XIV
reavaliar periodicamente
cada caso. com intervalo máximo de
6 (seis) meses. dando ciência dos re
sultados à autoridade competente:
• V, arts. 121, § 2°, e 235.

XV - informar. periodicamente. o
adolescente internado sobre sua situa
ção processual:
•

V. art. 124, IV.

XVI - comunicar ils ilutoridndes
competentes todos os casos de adoles
centes portadores de moléstias infec
to-contagiosas;

1° Aplicam-se. no que couber, as
obrigações constantes deste artigo ~s
entidades que mantêm programa de
abrigo.
§ 2° No cumprimento das obriga
ções a que alude este artigo as entida
des utilizarão prefercncialmente os
recursos da comunidade.

11 - às entidades não-governamen
tais:
Cf) advertência:
h) suspensão total ou parcial do re
passe de verhas púhlicas:
(') interdição de unidades ou sus
pensão de programa:
li) cassação do registro.

11 por falta, omissão ou abuso dos
pais ou responsável;

Seção 11
Da fiscalização das entidades

Parágrafo único. Em easo de rei
teradas infrações cometidas por enti
dades de atendimento, que coloquem
cm risco os dircitos assegurados nes
ta Lei. devení ser o fato conulIllcado
an Ministério Público ou representa
do penlnte autoridade judiciária com
petente para as providências cabíveis.
inclusive suspensão das atividades ou
dissolução da entidade,

Art. 99. As medidas previstas nes
te Capítulo poderão ser aplicadas iso
lada ou cumulativamente. bem como
suhstituídas a qualquer tempo.

Art. 95. As entidades governlllncn
tais c não-governamentais. referidas
no ar!. 90. serão fiscal izadas pelo
.ImlíciárÍo. pelo Ministério Público c
pelos Conselhos Tutelares.
•

• V. art. 269, CP.

V. arts. 191 e 236.

Art. 96. Os planos de aplicação e

XVII fornecer comprovante de
depósito dos pertences dos adolescen
tes;
• V. art. 124, XV,

XVIlI - manter programas destina
dos ao apoio e acompanhamento de
egressos:
XIX pnl\'idcneiar os dOClllllCIllOS
nccessários ao c:\crdci\l da cidadania
ilqueles que não os tiverem:

~L"

prestações de eontas serão apresen
tados ao Estado ou ao Município. COIl
forme a origem das dota,,;õcs orça
menuírias.
• V. art. 261, parágrafo único.

Art. 97. São medidas aplidveis üs
cllthladcs de atendimcnto quI..: de,
cllmprirclll obriga\'ão cOllslanle dI) :11'1.
94. sCIll prejuízo da responsabilidade
ci\'il e t:rlminal de :.;.:lIS dirigenle:.; 011
prcposlt1~:

• V. art. 124. XVI.

XX - lllanILr arqui\'!l de an\lIa,,[lc~
ol1lk constem data e circunstâlH.;ias do
atcndimento. nome do adolesccnte.
scus pais ou responsável. parentes.
endereços. scxo. idade. acompanha
mcnto da sua formação. rela\'ão dc
seus pcrtences e dcmais dados quc
possihilitem sua idcntificação e a in
dividuai ização do atendi mento.

• V arts. 191 a 193.

I - 11, elltidades governallll..:nlais:
advertência;
h) afastamcnlo provis(Írio dc scus
dirigentes:
(') afaslalllcnto definitivo de scus
dirigentes;
di fechamento de ullidade ou inter
dição de programa:
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(I)

•

V. Dec.-Iei 41/1966 (Dissolução de
sociedades civis de fins assisten
ciais).

TíTULO 11
DAS M EI)IJ)AS
DE PROTEÇÃO
ClIpíllllo I

U1SI·OSIÇÜES (;EnAIS

Art. 9X. I\s llledidas de proteção à
rri:lIlça l' ao adolcscente são aplid
\leis sempre lJlle os direitos reconhe
cidos ncsta Lei forem ameaçados ou
vjolados:
V. arts. 101, 136, 1,148, parágrafo
único, e 201, IV.

por ação ou omissão da socic
dade ou do Estado;
• V. arts. 54, 70. 86 a 88, 125 e 208.

•

V. arts. 4°, 22, 55 e 70.

III - em razão de sua conduta.
Capítulo 11
DAS MEDIDAS ESPECÍFICAS
DE PROTEÇÃO

•

V.art.113.

Art. 100. Na aplicação das medidas
levar-se-ão em conta as necessidades
pedagógicas, preferindo-se aquelas
que viscm ao fortalecimento dos vín
culos familiares e comunitários.
•

V. arts. 19 e 113.

Art. 1111. Verificada qualquer das
hipóteses previstas no art, 9R. a auto
ridade C( 1mpctellte poderá dcterlll i nar.
dentre outras. as seguintes medi(!;ls:
•

V. arts. 105, 112, VII, e 136, I e VI.

l'11l'alllinlwml'nlo aos pais 011
rcspolls,ívd, mediante tcrlllo de res
pOllsahili(lade;
II oricnla,<ão. apoio e acompanha
llIento tClllp()rário~;
•

V. art. 129, tV.

III - matrícula e freqüência ohriga
hírias em estahclecimento oficial de
ensino fundamental:

..... ' , ....

~

Lei 8.069/1990 - ECA
•

ECA - Lei 11.0(.9/1990

TÍTULO 111
IlA PRÁTICA DE ATO
INFRACIONAL

V. arts. 23, parágrafo único, e 129, I.

V - requisição de tratamento médi
co. psicológico ou psiquiátrico. em
regime hospitalar ou ambulatorial;
•

Capítulo I
IlJSPOSIÇÕES GERAIS

V. art. 129, 111 e VI.

VI - inclusão em programa oficial
ou comunitário de auxílio. orientação
c tratamento a alcoólatras e toxicôma
nos;
•

Art. 103. Considera-se ato infracio
nal a condu la descrita como crime ou
contravenção penal.

V. art. 129, 111 e VI.

• V. arts. 171 a 190.
• V. Súmula 108, STJ.

VII - ahrigo el1l en1idade;
•

Art. 104. São penalmente illil11pu
t:ívcis os menores de IR (de/.oito)
anos. sujeitos às medidas previstas
nesta Lei.

V. art. 90, tv.

VIII - colocação em família subs
tituta.
•

V. arts. 28 a 52 e 165 a 170.

Parágrafo único. O abrigo é me
dida provisória e excepcional, utili
zável como forma de transição para
a colocação em família substituta,
não implicando privação de liberda
de.
Art. 102. As medidas de proteção
de que trata este Capítulo serão acom
panhadas da regularização do registro
civil.
~ 1° Verificada a inexistência de
registro anterior, o assento de nasci
mento da criança ou adoleseen1e será
fdto 11 vista dos delllcntos disponí
veis, mediante requisição da uutorida
de judiciária.
~ 2" Os registros e ccrtidiies neces
sárias it regularização de que tratu este
artigo são isentos de lIlultas. custas c
emolumentos, gozando de absoluta
prioridade.
,

V. art. 5°, LXXVt,

I'arágrafo único. O adolescente
tem direito Uidentificação dos respon
sáveis pela sua apreensão, devendo
ser informado acerca de seus direitos.

•
•

V. art. 228, CF.
V, art. 27, CP.

Parágrafo único. Para os efeitos
desta Lei. deve ser considerada a ida
de do adolescente à data do rato.
• V. ar1. 4°, CP.

Art. 105. Ao ato infrncional prati
cado por criança enrrcsponderiio as
medidas previstas no art 10 I.
•

V. Ms. 136, I.

Capítulo 11
DOS DIREITOS lNDlvmuAtS
Art. 106. Nenhum adolescentc será
privado de sua liberdade scniíoclll na
granlctle ato infracional ou pllro.rdc!11
escrita c rundlllllcntatla da autOridade
judiciária compctente.

a, CF.

V. art. 230.
V. ar1. 5°, LXt, CF.
•
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V. art. 302, CPP.

•
•

V. ar1. 173.
V. ar1. 5°, LXIII e LXtV, CF.

Art. 107. A apreensão de qualquer
adolescente e {) local onde se encon
tra recolhido serão incontinenti comu
nicados à autoridade judiciária com
petente e à família do apreendido ou
11 pessoa por ele indicada.
•
•

V. ar1s. 171 a 173 e 23"
V. ar1. 5", LXII, CF.

Panlgrafo único. Exal11inar-se-á,
desde logo e sob pena de responsabi
lidade. a possibilidade de liberação
imediata.
•
•

V. arts. 174 e 234.
V. art. 5°, LXV, CF.

Art. 108. A internação. antes da
sentença, pode ser determinada pelo
prazo máximo dc 45 (quarenta c çin
1,;0) d i as.
•

V, art. 184.

•
•

V. arts. 171 a 190.
V. ar1. 5°, LlV, CF.

Art. IIl. São assegurada~ ao ado
lescente, entre outras, as seguintes
garantias:
I - pleno c formal conhccilllenl0 da
atribuição de ato infracional. medianlc
citação ou meio equivalente;
V. art. 184, § 1°.
V. art. 227, § 3°, IV, CF.

•
•

11- igualdade na relação processual,
podendo confrontar-se com vítimas c
testemunhas e produzir todas as pro
vas necessárias à sua defesa;
V. M. 5°, LV, CF.
V. art. 125, t, CPC.

•
•

•
•

defesa técnica por advogado:
V.arts.184,§ 1°, 186,§2°, 206 e 207.
V. ar1. 133, CF.

IV - assistência judici,íria gratuita
e integral aos necessitados. na forma
da lei:
V. ar1. 141,

Art. 109. O adolesl,;cnlc civilmcn
te idenliricildo não scní !'lIhmc!ido a

idcnl i I'it:a<.;ão cOl11jlll!s(lria pelos (ír
gãos pol iciais. dc pro!<.'\,ão e judi<.:iais.
salvo para efcito de conrrontaçilo.
havcndo dúvida fundada.
•

Art. 110. Nenhum adolescente será
privado de sua liberdade sem o devi
do processo legal.

111

V. ar1. 183,

J>arágral() único, A decisão dcve
rá ser fundamentada e hasear-se em
indícios suficientes de autoria c ma
terialidade, demonstrada a necessida
de imperiosa da medida.
•

ClIpítuJo 111
DAS GARANTIAS
1)ROCESSUAIS

V. M. 5°, LVllt, CF.
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V. arts. 5°, LXXtV. e 134, CF.
V. Lei 1,060/1950 (ASsistênCia Judi
Ciária).

V - direito de scr ouvido pcssoal
mente pela autoridade competente:

ECA - Lei 8.069/1990
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de de cumpri-Ia. as circunstãncias e a
gravidade da infração.
- ~ 2° Em hipótese alguma e sob pre
texto algum. sení admitida a presla<.;ãn
de trahalho i'orçado,

VI - direito de solicitar a presença
de seus pais ou responsável em qual
quer rase do procedimento.
Capítulo IV

nAS M Em DAS
SÓCIO.lmUCATIV AS

•

*

Seção I
Disposições gerais
Art. 112. Verificada a prática de ato
infracional, a autoridade competente
poderá aplicar ao adolescente as se
guintes medidas:
o

V. art 103.

o

V. Súmula 108, STJ.

I - advertência;
• V. arts. 114, parágrafo único, e 115.

11
o

obrigação de reparar o dano;
V. art. 116.

o

•

liberdade assistida:
V, arts, 118 e 119.

Art. t 13. Apl ica-se a este Capítulo
o disposto nos arts. 99 e 100.
Art.114. A imposição das medidas
previstas nos incisos 11 a VI do ar!. 112
pressupõe a existência de provas su
ficientes da autoria c da materialida
de da infração. ressalvada a hipótese
de remissão, nos termos do ar!. 127.
o

V. art. 189.

•

V. arts, 158 a 184, CPP.

S~çiío

V, art. 120

I)lI

VI - internação elH estabelecimen
to educacional:
•

V. arts. 121 a 125,

• v,

11
lldverlência

Art. 115. 1\ advertência l'Ollsislir<Í
cm admoestação verbal. que sení re
duzida a termo e assinada.

VII qualquer uma das previstas no
arl. 101. I a VI.
art. 136. VI.

~ 1° A medida aplicada ao adoles
cente levar;í em conta ;1 sua capacida
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• V. art. 932, I e 11. CC/2002.

Parágrafo único. Havendo mani
festa impossibilidade, a mcdida pode
rá ser substituída por outra adequada.
Seção IV
Da prestação de serviços
à comunidade

V. arts. 101, V, e 112, VII.

V inserção em regime de semili
berdade;
•

CF.

Parágrafo único. A advertência
poderá ser aplicada sempre que hou
ver prova da materialidade c indícios
suficientes da autoria.

V. art. 117.

IV

c,

)0 Os adolescentes portadores de
doença ou deliciência mental recebe
rão tratamento individual e especia
lizado, em local adequado às suas
condições.

III - prestação de serviços à comu
nidade;
o

V, art. 5°, XLVII,

a autoridade poderá determinar, se for
() caso, que o adolescente restitua a
coisa, promova o ressarcimento do
dano. ou, por OUlra forma, compense
o prcjuízo da vítima.

Seção IIJ
Da ohrigação de rCI):U'ar o dano

Arl. 116. Em se tratando de ato ill
fral'ional com retlexos patrimoniais.

Art. 117. A prestação de serviços
comunitários consiste na realização
de tarefas gratuitas de interesse geral,
por período não excedente a 6 (seis)
meses, junto a ent idades assistenciais,
hospitais, escolas e outros estabeleci
mentos congêneres. bem COIllO em
programas comunitários ou governa
lIlentais.
,

V. art, 46, CP,

Parágrafo único. As tarefas ~e
rão alrihuídas conforme as aptidiies
do adolesl'ente. dcvendo ser CUlll
pridas durante jornada Illiíxima de X
(oito) horas semanais, aos s<Íbados,
domingos e i"criados ou em dias úteis.
de modo a não prejudicar a freqiién
l'ia ;1 escola ou it jOrlwda normal dc
trahalho.
Seção V

Da liberdade assistida
Arl. I IR. 1\ liherdade assistida se!":í
adotada sempre que se afigurar a !lIe
dida mais adequada para o fim de

acompanhar, aux il iar e orientar o ado
lescente.
§ 10 A autoridade designará pessoa
capacitadn para acompanhar o caso.
li qual pot!er<Í ser recomendada por
entidade ou programa de atendimen
to.
~ 2" A liberdade assistida será fixa
da pelo prazo mínimo de 6 (seis) me
ses, podendo a qualquer tempo ser
prorrogada, revogada ou substituída
por outra medida, ouvido o orientador,
o Ministério Público e o defensor.
Art. 119. Incumbe ao orielltador.
com o apoio e a supervisão da autori
dade competente. a realização dos
seguintes encargos, entre outros:
I promover socialmente o adoles
cente e sua família. fornecendo-lhes
orientação e inserindo-os. se Ilccessá~
rio. em programa oficial ou comuni
t;Írio de auxílio e assistência social:
11 supervisionar a freqüência e ()
aproveitamento escolar do adolescen
te. promovendo. inclusive, sua Illatrí
l'ula:
11\ - diligenciar no scntido da pro
fissionalização do adolC'sccntc e de
sua inserção no mercado de trahalho:
IV apresentar relat6rio do caso.

Seção VI
lJl) regime de semiliberdade

