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CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO 
RIO DE JANEIRO 

 

Seção III 

DA ADVOCACIA E DA 
DEFENSORIA PÚBLICA  

(arts. 178 a 181) 

 
Art. 178 - O advogado é indispensável à administração 
da justiça, sendo inviolável por seus atos e 
manifestações no exercício da profissão, nos limites da 
lei. 
 

EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 

A EC 80/2014 separou a advocacia da defensoria 
pública, criando uma seção à parte para a DP, embora 
a Constituição do Estado do Rio de Janeiro ainda 
tenha a redação anterior à EC 80. 

 

DISTINÇÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Antes da EC 80/2014 Depois da EC 80/2014 

Defensoria e Advocacia 
estavam na mesma 
seção. 

A Defensoria ganhou 
seção própria na 
Constituição, apartada 
da advocacia  

Art. 134. A Defensoria 
Pública é instituição 
essencial à função 
jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a 
orientação jurídica e a 
defesa, em todos os 
graus, dos necessitados, 
na forma do art. 5º, 
LXXIV 

 Art. 134. A Defensoria 
Pública é instituição 
permanente, essencial à 
função jurisdicional do 
Estado, incumbindo-lhe, 
como expressão e 
instrumento do regime 
democrático, 
fundamentalmente, a 
orientação jurídica, a 
promoção dos direitos 
humanos e a defesa, em 
todos os graus, judicial e 
extrajudicial, dos direitos 
individuais e coletivos, 
de forma integral e 
gratuita, aos 
necessitados, na forma 
do inciso LXXIV do art. 5º 
desta Constituição 
Federal.     

 
1 SILVA. José Afonso da. Comentário contextual à Constituição, 9® ed. São 
Paulo: Malheiros, 2015, p. 629 

Art. 179 - A Defensoria Pública é instituição essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como 
expressão e instrumento do regime democrático, 
fundamentalmente, a orientação jurídica integral e 
gratuita, a postulação e a defesa, em todos os graus e 
instâncias, judicial e extrajudicialmente, dos direitos e 
interesses individuais e coletivos dos necessitados, na 
forma da lei. 

§ 1º – À Defensoria Pública são asseguradas autonomia 
funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta 
orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de 
diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no 
art. 152, § 2º. 

DISTINÇÃO SEGUNDO A DOUTRINA 

Autonomia  
funcional 

Autonomia 
administrativa 

(...) o exercício de suas 
funções [pela Defensoria 
Pública] livre de 
ingerências de qualquer 
outro órgão do Estado. É 
predicativo institucional, 
tanto que se poderia 
falar - e às vezes se fala - 
em autonomia 
institucional, mas ela se 
comunica aos membros 
da instituição, porque 
suas atividades-fim se 
realizam por meio deles. 
Assim, eles 
compartilham dessa 
autonomia institucional, 
porque não tem que 
aceitar interferência de 
autoridades ou órgãos 
de outro Poder no 
exercício de suas funções 
institucionais”.1 

"A autonomia 
administrativa pode ser 
resumida na capacidade 
atribuída a determinado 
órgão para assumir 
integralmente a 
condução e a gestão dos 
seus próprios interesses 
e negócios, 
subordinando-se apenas 
e tão somente ao seu 
regime jurídico 
administrativo”. 2 

§ 2º - São princípios institucionais da Defensoria Pública 
a unicidade, a impessoalidade e a independência 
funcional. 

PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS 

UNIDADE 

Esse princípio indica que a DP 
deve ser vista como um todo 
orgânico. Desta forma, embora 
exista o Núcleo Criminal, Cível, 
de Defesa da Mulher, dos 
Direitos Humanos, Júri, etc, 

2 CORGOSINHO, Gustavo. Defensoria Pública: princípios institucionais e 
regime jurídico. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2014, p. 65 
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agindo por múltiplos braços, a 
DP é considerada uma só 
instituição, sob o comando do 
Defensor Público Geral. 

INDIVISIBILIDADE 

Indica que os membros da 
Defensoria Pública podem ser 
substituídos uns pelos outros, 
sem que haja interrupção na 
prestação do serviço de 
assistência jurídica gratuita. 
Indica que a DP é uma instituição 
incindível. 

INDEPENDÊNCIA 
FUNCIONAL 

Esse princípio, que também é 
uma garantia institucional, 
garante ao Defensor Público 
autonomia em suas funções 
institucionais, com o objetivo de 
evitar interferências políticas ou 
outros fatores externos.  

Contudo, independência 
funcional não significa 
independência administrativa. 
Desta forma, os defensores 
públicos estão vinculados a uma 
estrutura hierárquica 
administrativa. 

 
DOSES DOUTRINÁRIAS 

Estes princípios institucionais, por sua natureza 
constitucional, são recobertos de três modalidades 
primordiais de eficácia jurídica, como ensinam Roger 
e Esteves (2018, p. 356): 

 
(i) eficácia negativa, que autoriza sejam declaradas 
inválidas todas as normas ou atos aplicativos 
concretos que contravenham os efeitos pretendidos 
pelo art. 134, § 4º, da CRFB; 

 
(ii) eficácia positiva (ou simétrica), que assegura a 
exigibilidade dos efeitos pretendidos pelos princípios 
institucionais; e  

 
(iii) eficácia interpretativa, que subordina a aplicação 
das normas pertinentes aos valores contidos nos 
princípios institucionais da Defensoria Pública. 

 

CARÁTER TRÍPLICE DO PRINCÍPIO DA UNIDADE3 

Unidade  
hierárquico-

administrativa 

Existe dentro de cada uma das 
Defensorias Públicas, todas com 
chefias e administrações 
independentes e autônomas. 

 
3 PAIVA, Caio. FENSTERSEIFER, Tiago. Comentários á Lei Nacional da 
Defensoria Pública. Belo Horizonte: Editora CEI, 2019, p. 122. 

 
Unidade 
funcional 

 

As Defensorias Públicas 
protagonizam a mesma luta pela 
concretização dos seus objetivos 
institucionais, o que reclama que 
se empenhem em torno de uma 
pauta nacional e conjunta. 

Unidade 
normativa 

Necessidade de que a LONDP 
estabeleça as mesmas normas 
gerais para todas as Defensorias 
Públicas. 

§ 3º - São funções institucionais da Defensoria Pública, 
dentre outras que lhe são inerentes, as seguintes: 

I - promover a conciliação entre as partes em conflitos 
de interesses; 

II - atuar como curador especial; 

III - atuar junto às delegacias de polícia e 
estabelecimentos penais; 

IV - atuar como defensora do vínculo matrimonial; 

V - patrocinar: 

a) ação penal privada; 

b) ação cível; 

c) defesa em ação penal; 

d) defesa em ação civil; 

e) ação civil pública em favor das associações 
necessitadas que incluam entre suas finalidades 
estatutárias a proteção ao meio ambiente e a de outros 
interesses difusos e coletivos; 

 

* STF - ADIN -558-8/600, de 1991 - Decisão da 
Liminar: “O Tribunal decidiu, no tocante a Constituição 
do Estado do Rio de Janeiro: (...) c) por unanimidade, 
deferir, em parte, a medida cautelar, para reduzir a 
aplicação do artigo 179), § 2º, inciso V, alínea "e" no 
tocante a defesa de "interesses coletivos". Votou o 
Presidente. - Plenário, 16.08.1991.” - 
Acórdão Publicado no D.J. Seção I de 29.08.91 e 
26.03.93. 
 

 JURISPRUDÊNCIA 
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f) os direitos e interesses do consumidor lesado, desde 
que economicamente hipossuficiente, na forma da Lei; 

 

* STF - ADIN -558-8/600, de 1991 - Decisão da 
Liminar: “O Tribunal decidiu, no tocante a Constituição 
do Estado do Rio de Janeiro: (...) c) por unanimidade, 
deferir, em parte, a medida cautelar, para reduzir a 
aplicação do art. 179, § 2º, inciso V, alínea "f", a 
hipóteses nelas previstas em que, ademais, concorra o 
requisito da necessidade do interessado, e suspendê-la, 
nos demais casos, nos termos do voto do Ministro-
Relator. 
 
g) a defesa do interesse do menor e do idoso, na forma 
da lei; 

 

h) os interesses de pessoas jurídicas de direito privado e 
necessitadas na forma da lei; 

i) a assistência jurídica integral às mulheres vítimas de 
violência específica e seus familiares. 

Art. 180 - A Defensoria Pública tem como órgão 
administrativo sua Procuradoria Geral (leia-se, 
Defensoria Pública-Geral) ocupando na estrutura 
administrativa estadual posição equivalente à de 
Secretaria de Estado.  

Parágrafo único - A Defensoria Pública, pelo voto 
secreto e universal de seus membros, formará lista 
tríplice, dentre os integrantes da carreira, para escolha 
do Defensor Público Geral do Estado, cuja nomeação e 
exoneração se dará na forma da Lei Complementar 
respectiva. 

 Art. 181. Lei complementar de autoria da Defensoria 
Pública disporá sobre sua organização e funcionamento, 
seus direitos, deveres, prerrogativas, atribuições e 
regime disciplinar dos seus membros, observadas, entre 
outras: Nova redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 72, de 04 de junho de 2019 

I - as seguintes diretrizes: 

a) a Defensoria Pública é organizada em cargos de 
carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso 
público de provas e títulos, promovidos por 
sua Procuradoria Geral Defensoria Pública Geral, com a 
participação da Ordem dos Advogados do Brasil, 
obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de 
classificação; 

b) autonomia administrativa e financeira, com dotação 
orçamentária própria, assegurada a iniciativa de sua 
proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos 
na Lei de diretrizes orçamentárias. 

c) residência do Defensor Público titular na comarca 
onde estiver lotado, nos termos da lei; 

d) promoção segundo os critérios de antiguidade e 
merecimento, alternadamente, na forma da lei; 

 

e) distribuição territorial proporcional à população das 
regiões e municípios, assegurando-se a lotação de pelo 
menos um defensor em cada comarca. 

ADCT – CF/88, Art. 98. O número de defensores públicos 
na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva 
demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à 
respectiva população.              (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 80, de 2014) 

§ 1º No prazo de 8 (oito) anos, a União, os Estados e o 
Distrito Federal deverão contar com defensores 
públicos em todas as unidades jurisdicionais, observado 
o disposto no caput deste artigo.              (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 80, de 2014) 

§ 2º Durante o decurso do prazo previsto no § 1º deste 
artigo, a lotação dos defensores públicos ocorrerá, 
prioritariamente, atendendo as regiões com maiores 
índices de exclusão social e adensamento 
populacional.               (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 80, de 2014) 
 
f) aposentadoria dos membros da Defensoria Pública 
nos termos do artigo 172, § 2º, desta Constituição; 

g) o Defensor Público, após dois anos de exercício na 
função, não perderá o cargo senão por sentença judicial 
transitada em julgado.(vitaliciedade) 

 

 
STF - ADIN - 230-9. Decisão do Pleno: O Tribunal, por 
unanimidade e nos termos do voto da Relatora, julgou 
parcialmente procedente a ação para declarar a 
inconstitucionalidade da alínea "g" do inciso I que trouxe 
a vitaliciedade aos Defensores do Estado do Rio de 
Janeiro. Lembrando que os membros da Defensoria 
possuem estabilidade no cargo (e não vitaliciedade), 
conforme a Constituição Federal. Votou o Presidente, 
Ministro Gilmar Mendes. Ausente, licenciado, o Senhor 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 

 JURISPRUDÊNCIA 

 JURISPRUDÊNCIA 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/c1eb7d14b66cd425032565000049f541/97b503275a6b0a558325840f0073674b?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/c1eb7d14b66cd425032565000049f541/97b503275a6b0a558325840f0073674b?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc80.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc80.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc80.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc80.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc80.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc80.htm#art2
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/constest.nsf/1171c5bc55cc861b032568f50070cfb6/eb56040d8872e82e0325667a0063731f?OpenDocument
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Ministro Celso de Mello. Plenário, 
01.02.2010. Transitado em julgado em 04/11/2014 

 
II - a garantia de inamovibilidade; 

III - a vedação do exercício da advocacia fora das 
atribuições institucionais; 

IV - as seguintes prerrogativas: 

a) requisitar, administrativamente, de autoridade 
pública e dos seus agentes ou de entidade particular: 
certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, 
processos, documentos, informações, esclarecimentos 
e providências, necessários ao exercício de suas 
atribuições; 

 

 STF - ADIN - 230-9. Decisão do Pleno: O Tribunal, por 
unanimidade e nos termos do voto da Relatora, julgou 
parcialmente procedente a ação para declarar a 
inconstitucionalidade da alínea "a" do inciso IV do 181 
da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, tendo em 
vista que os Defensores não podem requisitar a 
entidades particulares. Votou o Presidente, Ministro 
Gilmar Mendes. Ausente, licenciado, o Senhor Ministro 
Celso de Mello. Plenário, 01.02.2010. Transitado em 
julgado em 04/11/2014 

 
b) comunicar-se pessoal e reservadamente com o preso, 
tendo livre acesso e trânsito a qualquer local e 
dependência em que ele se encontrar; 

c) ter livre acesso e trânsito a estabelecimentos públicos 
e os destinados ao público no exercício de suas funções. 

 

Art. 181-A. Compete à Defensoria Pública, dentro de sua 
autonomia funcional, administrativa e financeira, nos 
limites dispostos no artigo 213 desta Constituição, 
propor à Assembleia Legislativa a criação e extinção de 
seus cargos e serviços auxiliares, bem como a fixação de 
vencimentos de seus membros e servidores. 
Acrescentado pela Emenda Constitucional nº 72, de 04 
de junho de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 NOVIDADE 

 JURISPRUDÊNCIA 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=230&classe=ADI&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/constest.nsf/1171c5bc55cc861b032568f50070cfb6/b5510f0004c864de0325667a0063732c?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/c1eb7d14b66cd425032565000049f541/97b503275a6b0a558325840f0073674b?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/c1eb7d14b66cd425032565000049f541/97b503275a6b0a558325840f0073674b?OpenDocument
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LEI ESTADUAL Nº 9.020 DE 25 
DE SETEMBRO DE 2020 DO 

RIO DE JANEIRO 
 
Determina a suspensão do cumprimento de mandados 
de reintegração de posse e imissão na posse, despejos e 
remoções judiciais ou extra-judiciais enquanto medida 
temporária de prevenção ao contágio e de 
enfrentamento da propagação decorrente do novo 
coronavírus (covid-19).  
 
Art. 1º Ficam suspensos todos os mandados de 
reintegração de posse, imissão na posse, despejos e 
remoções judiciais ou extrajudiciais no Estado do Rio 
de Janeiro em ações distribuídas durante o estado de 
calamidade pública em virtude da situação de 
emergência decorrente do novo coronavírus (COVID-
2019), declarado pelo DECRETO nº 46.973, de 16 de 
março de 2020.    
 
Parágrafo único. As disposições contidas no caput 
aplicam-se exclusivamente a situações de litígio em 
relação à ocupação de imóveis, que antecedem a data 
de publicação desta Lei.   
  
Art. 2º Ficam suspensas a aplicação e cobrança de 
multas contratuais e juros de mora em casos de não 
pagamento de aluguel ou das prestações de quitação 
dos imóveis residenciais, havendo comprovada pela 
parte devedora o seu absoluto estado de necessidade 
durante o estado de calamidade pública ou em virtude 
da situação de calamidade.  
  
Art. 3º Estas medidas são válidas enquanto vigorar o 
estado de emergência na saúde pública do Estado do 
Rio de Janeiro em razão do novo Coronavírus (COVID-
19).   
  
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.    
 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em 
25 de setembro de 2020. 
 

Reclamação (RCL) 45319, apresentada pela 
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro 

Segundo informações da própria DPE-RJ4, “o 
Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), deferiu liminar que 
impossibilita o cumprimento de ordens de despejo, 
reintegrações e imissões de posse e remoções no 

 
4 Disponível em: https://defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10974-STF-
concede-liminar-que-suspende-despejos-e-remocoes-na-pandemia. 
Acesso em 16 de Fevereiro de 2021. 

Estado do Rio de Janeiro durante a pandemia da 
Covid-19. A liminar foi concedida após reclamação 
constitucional ajuizada pela Defensoria Pública do 
Estado do Rio de Janeiro (DPERJ).  A Defensoria 
Pública pede a aplicação da Lei Estadual n.º 
9.020/2020, cuja finalidade é evitar que inúmeras 
famílias vulneráveis, que habitualmente sofrem 
com o cumprimento de ordens de reintegração, 
despejos e remoções, sejam lançadas às ruas em 
período de pandemia. Por esse prisma, diversas 
pessoas socialmente vulneráveis, não só do ponto 
de vista econômico, mas também no aspecto 
organizacional, podem ser alcançadas com a 
aplicação da lei.  Após ter sido vetada pelo 
governador, o parlamento estadual derrubou o veto 
e promulgou a lei em 25 de setembro. A norma 
paralisava, ainda, a aplicação e cobrança de multas 
contratuais e juros de mora em casos de não 
pagamento de aluguel ou das prestações de 
quitação dos imóveis residenciais, mediante 
comprovação do estado de necessidade do 
devedor, decorrente do estado de calamidade 
pública.  - É uma importante decisão do STF, na 
medida em que os números da pandemia não 
param de subir, devendo o isolamento social 
alcançar grupos socialmente vulneráveis. A 
aplicação da lei estadual é necessária mais do que 
nunca - disse  a defensora pública Patrícia Cardoso, 
coordenadora Cível da Defensoria Pública do Rio.  
Em representação de inconstitucionalidade movida 
pela Associação dos Magistrados do Estado do Rio 
de Janeiro (AMAERJ), o desembargador Ferdinaldo 
do Nascimento, da 19ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro, concedeu liminar para 
suspender a Lei Estadual n.º 9.020/2020, sob o 
fundamento de que ela violava o princípio da 
separação dos poderes e invadir a competência 
legislativa da União.   Todavia, em sede liminar, o 
ministro Ricardo Lewandowski acolheu os 
argumentos da Defensoria Pública do Estado do Rio 
de Janeiro, entendendo que o Estado do Rio de 
Janeiro tem autonomia para adotar medidas de 
propagação ao novo coronavírus, de modo que a 
Alerj atuou no exercício da competência 
concorrente para legislar sobre saúde pública.  
Segundo a defensora Beatriz Cunha, 
subcoordenadora Cível, a liminar também dá 
efetividade às decisões do STF que reafirmaram a 
autonomia dos Estados para adotar medidas de 
contenção à pandemia.  - A decisão do ministro 
reafirma diversos precedentes do STF que 
reconheceram a competência concorrente dos 
Estados para legislar sobre proteção à saúde em 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/342052605/art-1-1-da-lei-9020-20-rio-de-janeiro
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/342052599/art-2-da-lei-9020-20-rio-de-janeiro
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/342052589/art-3-da-lei-9020-20-rio-de-janeiro
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/342052581/art-4-da-lei-9020-20-rio-de-janeiro
https://defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10974-STF-concede-liminar-que-suspende-despejos-e-remocoes-na-pandemia
https://defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10974-STF-concede-liminar-que-suspende-despejos-e-remocoes-na-pandemia
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tempos de pandemia, independentemente de 
superveniência de ato federal. Assim, foi 
revalorizado o Princípio Federativo e presunção de 
constitucionalidade das leis - disse a defensora.” 
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LEI Nº 14.010, DE 10 DE 
JUNHO DE 2020 

Dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e 
Transitório das relações jurídicas de Direito Privado 
(RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-
19) 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Esta Lei institui normas de caráter transitório e 
emergencial para a regulação de relações jurídicas de 
Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus 
(Covid-19). 

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se 20 
de março de 2020, data da publicação do Decreto 
Legislativo nº 6, como termo inicial dos eventos 
derivados da pandemia do coronavírus (Covid-19). 

Art. 2º A suspensão da aplicação das normas referidas 
nesta Lei não implica sua revogação ou alteração.  

CAPÍTULO II 

DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA 

Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se 
impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da 
entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020. 

§ 1º Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as 
hipóteses específicas de impedimento, suspensão e 
interrupção dos prazos prescricionais previstas no 
ordenamento jurídico nacional. 

§ 2º Este artigo aplica-se à decadência, conforme 
ressalva prevista no art. 207 do Código Civil. 

Código Civil: Art. 207. Salvo disposição legal em 
contrário, não se aplicam à decadência as normas que 
impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.   

 

 
5 Art. 59. Compete privativamente à assembleia geral: I – destituir os 
administradores; II – alterar o estatuto. Parágrafo único. Para as 
deliberações a que se referem os incisos I e II deste artigo é exigido 

CAPÍTULO III 

DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO 

Art. 4º As pessoas jurídicas de direito privado referidas 
nos incisos I a III do art. 44 do Código Civil deverão 
observar as restrições à realização de reuniões e 
assembleias presenciais até 30 de outubro de 2020, 
durante a vigência desta Lei, observadas as 
determinações sanitárias das autoridades locais.        

Art. 5º A assembleia geral, inclusive para os fins do art. 
595 do Código Civil, até 30 de outubro de 2020, poderá 
ser realizada por meios eletrônicos, 
independentemente de previsão nos atos constitutivos 
da pessoa jurídica. 

Parágrafo único. A manifestação dos participantes 
poderá ocorrer por qualquer meio eletrônico indicado 
pelo administrador, que assegure a identificação do 
participante e a segurança do voto, e produzirá todos os 
efeitos legais de uma assinatura presencial.  

CAPÍTULO IV 

DA RESILIÇÃO, RESOLUÇÃO E REVISÃO DOS 
CONTRATOS 

Art. 6ºAs consequências decorrentes da pandemia do 
coronavírus (Covid-19) nas execuções dos contratos, 
incluídas as previstas no art. 393 do Código Civil, não 
terão efeitos jurídicos retroativos.      

Art. 7º Não se consideram fatos imprevisíveis, para os 
fins exclusivos dos arts. 317, 478, 479 e 480 do Código 
Civil, o aumento da inflação, a variação cambial, a 
desvalorização ou a substituição do padrão 
monetário.          

§ 1º As regras sobre revisão contratual previstas na no 
Código de Defesa do Consumidor, e na Lei nº 8.245, de 
18 de outubro de 1991, não se sujeitam ao disposto no 
caput deste artigo. 

§ 2º Para os fins desta Lei, as normas de proteção ao 
consumidor não se aplicam às relações contratuais 
subordinadas ao Código Civil, incluindo aquelas 
estabelecidas exclusivamente entre empresas ou 
empresários. 

 

deliberação da assembleia especialmente convocada para esse fim, cujo 
quorum será o estabelecido no estatuto, bem como os critérios de eleição 
dos administradores.  
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CAPÍTULO V 

DAS RELAÇÕES DE CONSUMO 

Art. 8º Até 30 de outubro de 2020, fica suspensa a 
aplicação do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor 
na hipótese de entrega domiciliar (delivery) de produtos 
perecíveis ou de consumo imediato e de 
medicamentos.  

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: Art. 49. O 
consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 
dias a contar de sua assinatura ou do ato de 
recebimento do produto ou serviço, sempre que a 
contratação de fornecimento de produtos e serviços 
ocorrer fora do estabelecimento comercial, 
especialmente por telefone ou a domicílio.  (PRAZO DE 
REFLEXÃO) 

CAPÍTULO VI 

DAS LOCAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS 

Art. 9º Não se concederá liminar para desocupação de 
imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o 
art. 59, § 1º, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei nº 8.245, 
de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 
2020.       

DPE-RJ: ler o art. 9º da presente Lei conjugado com o 
art. 1º da Lei Estadual 9.020/2020 do Estado do Rio de 
Janeiro acima. 

CAPÍTULO VII 

DA USUCAPIÃO 

Art. 10. Suspendem-se os prazos de aquisição para a 
propriedade imobiliária ou mobiliária, nas diversas 
espécies de usucapião, a partir da entrada em vigor 
desta Lei até 30 de outubro de 2020.  

CAPÍTULO VIII 

DOS CONDOMÍNIOS EDILÍCIOS 

Art. 11. (VETADO). 

Art. 12. A assembleia condominial, inclusive para os fins 
dos arts. 1.349 e 1.350 do Código Civil, e a respectiva 
votação poderão ocorrer, em caráter emergencial, até 
30 de outubro de 2020, por meios virtuais, caso em que 
a manifestação de vontade de cada condômino será 

equiparada, para todos os efeitos jurídicos, à sua 
assinatura presencial. 

Parágrafo único. Não sendo possível a realização de 
assembleia condominial na forma prevista no caput, os 
mandatos de síndico vencidos a partir de 20 de março 
de 2020 ficam prorrogados até 30 de outubro de 2020. 

Art. 13. É obrigatória, sob pena de destituição do 
síndico, a prestação de contas regular de seus atos de 
administração.  

CAPÍTULO IX 

DO REGIME CONCORRENCIAL 

Art. 14. Ficam sem eficácia os incisos XV e XVII do § 3º 
do art. 36 e o inciso IV do art. 90 da Lei nº 12.529, de 30 
de novembro de 2011, em relação a todos os atos 
praticados e com vigência de 20 de março de 2020 até 
30 de outubro de 2020 ou enquanto durar o estado de 
calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. 

§ 1º Na apreciação, pelo órgão competente, das demais 
infrações previstas no art. 36 da Lei nº 12.529, de 30 de 
novembro de 2011, caso praticadas a partir de 20 de 
março de 2020, e enquanto durar o estado de 
calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, deverão ser 
consideradas as circunstâncias extraordinárias 
decorrentes da pandemia do coronavírus (Covid-19). 

§ 2º A suspensão da aplicação do inciso IV do art. 90 da 
Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, referida 
no caput, não afasta a possibilidade de análise posterior 
do ato de concentração ou de apuração de infração à 
ordem econômica, na forma do art. 36 da Lei nº 12.529, 
de 2011, dos acordos que não forem necessários ao 
combate ou à mitigação das consequências decorrentes 
da pandemia do coronavírus (Covid-19).  

CAPÍTULO X 

DO DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

Art. 15. Até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por 
dívida alimentícia, prevista no art. 528, § 3º e seguintes 
da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 
Processo Civil), deverá ser cumprida exclusivamente sob 
a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade 
das respectivas obrigações. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm#art36%C2%A73xv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm#art36%C2%A73xvii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm#art36%C2%A73xvii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm#art90iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm#art90iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm#art36
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm#art36
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm#art90iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm#art90iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm#art36
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm#art36
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art528%C2%A73
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art528%C2%A73
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RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ 

[...] Art. 5º Recomendar aos magistrados com 
competência sobre a execução penal que, com vistas 
à redução dos riscos epidemiológicos e em 
observância ao contexto local de disseminação do 
vírus, considerem as seguintes medidas: 

I – concessão de saída antecipada dos regimes 
fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes 
fixadas pela Súmula Vinculante nº 56 do Supremo 
Tribunal Federal, sobretudo em relação às: 

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas 
responsáveis por criança de até 12 anos ou por 
pessoa com deficiência, assim como idosos, 
indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas 
presas que se enquadrem no grupo de risco; 

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com 
ocupação superior à capacidade, que não disponham 
de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob 
ordem de interdição, com medidas cautelares 
determinadas por órgão de sistema de jurisdição 
internacional, ou que disponham de instalações que 
favoreçam a propagação do novo coronavírus; 

II – alinhamento do cronograma de saídas 
temporárias ao plano de contingência previsto no 
artigo 9º da presente Recomendação, avaliando 
eventual necessidade de prorrogação do prazo de 
retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no 
último caso, o reagendamento da saída temporária 
após o término do período de restrição sanitária; 

III – concessão de prisão domiciliar em relação a 
todos as pessoas presas em cumprimento de pena 
em regime aberto e semiaberto, mediante condições 
a serem definidas pelo Juiz da execução; 

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa 
com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-
19, mediante relatório da equipe de saúde, na 
ausência de espaço de isolamento adequado no 
estabelecimento penal; 

V – suspensão temporária do dever de apresentação 
regular em juízo das pessoas em cumprimento de 
pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas 
restritivas de direitos, suspensão da execução da 
pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de 
90 dias; 

Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão 
do benefício da saída temporária, o ato deverá ser 
comunicado com máxima antecedência a presos e 
seus familiares, sendo-lhes informado, assim que 

possível, a data reagendada para o usufruto, 
considerando as orientações das autoridades 
sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em 
observância ao contexto local de disseminação do 
novo coronavírus. 

Art. 6º Recomendar aos magistrados com 
competência cível que considerem a colocação em 
prisão domiciliar das pessoas presas por dívida 
alimentícia, com vistas à redução dos riscos 
epidemiológicos e em observância ao contexto local 
de disseminação do vírus.   

Art. 16. O prazo do art. 611 do Código de Processo 
Civil para sucessões abertas a partir de 1º de fevereiro 
de 2020 terá seu termo inicial dilatado para 30 de 
outubro de 2020. 

Parágrafo único. O prazo de 12 meses do art. 611 do 
Código de Processo Civil, para que seja ultimado o 
processo de inventário e de partilha, caso iniciado antes 
de 1º de fevereiro de 2020, ficará suspenso a partir da 
entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.  

Art. 20. O caput do art. 65 da Lei nº 13.709, de 14 de 
agosto de 2018, passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso I-A: 

“Art. 65. 
...........................................................................................
........................... 

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

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

I-A – dia 1º de agosto de 2021, quanto aos arts. 52, 53 e 
54; 

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

.........................................” (NR) 

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art611
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art611
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art611
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art611
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm#art65ia
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LEI DE EXECUÇÃO PENAL6 

TÍTULO II 

Do Condenado e do Internado 

CAPÍTULO I 

Da Classificação 

Art. 5º Os condenados serão classificados, segundo os 
seus antecedentes e personalidade, para orientar a 
individualização da execução penal. 

Segundo a doutrina, a individualização da pena ocorre 
em três fases: a) âmbito legislativo; b) âmbito judicial e 
c) âmbito executório. 
 

INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA 

ÂMBITO 
LEGISLATIVO 

ÂMBITO 
JUDICIAL 

ÂMBITO 
EXECUTÓRIO 

Ocorre no 
momento da 
criação do tipo 
penal 
incriminador, 
quando o 
legislador 
estabelece 
abstratamente 
o mínimo e o 
máximo da 
pena 
cominada.  

Ocorre 
quando o 
magistrado 
aplica a pena 
ao caso 
concreto, 
nos termos 
do sistema 
dosimétrico 
previsto no 
CP. 

É a última fase. 
Nela o juiz da 
execução penal 
adapta a pena 
aplicada, 
concedendo ou 
negando 
benefícios 
(direitos). Para 
isso, tem o apoio 
do exame de 
classificação 
previsto no art. 5º 
da LEP. 

Art. 6o A classificação será feita por Comissão Técnica de 
Classificação que elaborará o programa individualizador 
da pena privativa de liberdade adequada ao condenado 
ou preso provisório.                     

Art. 7º A Comissão Técnica de Classificação, existente 
em cada estabelecimento, será presidida pelo diretor e 
composta, no mínimo, por 2 (dois) chefes de serviço, 1 
(um) psiquiatra, 1 (um) psicólogo e 1 (um) assistente 
social, quando se tratar de condenado à pena privativa 
de liberdade. 

 
6 Os Códigos não seguem sua ordem. Fiquem tranquilos, veremos tudo que 
for importante para sua prova da DPE-RJ. São muiiiitos pontos, mas tudo 
está sob controle! 

Parágrafo único. Nos demais casos a Comissão atuará 
junto ao Juízo da Execução e será integrada por fiscais 
do serviço social. 

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO TÉCNICA DE 
CLASSIFICAÇÃO 

NA PENA PRIVATIVA DE 
LIBERDADE 

NOS DEMAIS CASOS 

2 chefes de serviço 
1 psiquiatra 
1 psicólogo 
1 assistente social 
Presidida pelo diretor 

Atuará junto ao juízo da 
execução e será 
composta por fiscais do 
serviço social. 

Art. 8º O condenado ao cumprimento de pena privativa 
de liberdade, em regime fechado, será submetido a 
exame criminológico para a obtenção dos elementos 
necessários a uma adequada classificação e com vistas 
à individualização da execução. 

Parágrafo único. Ao exame de que trata este artigo 
poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da 
pena privativa de liberdade em regime semiaberto. 

EXAME CRIMINOLÓGICO: Para que seja concedida a 
progressão de regime, por exemplo, não há mais a 
obrigatoriedade de ser feito o exame criminológico.  A 
exigência do referido exame para fins de progressão não 
existe mais desde a alteração pela Lei 10.792 de 2003. 
No entanto, saiba que ainda que não esteja expresso no 
texto da LEP, a realização do exame criminológico como 
requisito para a progressão de regime tem previsão na 
súmula vinculante nº 26 e pela súmula 439 do STJ. Essas 
duas súmulas devem ser duramente criticadas em fases 
mais avançadas da Defensoria Pública. O examinador vai 
abrir um baita sorriso ao perceber que você é 
#SANGUEVERDE 

 

Art. 9º A Comissão, no exame para a obtenção de dados 
reveladores da personalidade, observando a ética 
profissional e tendo sempre presentes peças ou 
informações do processo, poderá: 

I - entrevistar pessoas; 

II - requisitar, de repartições ou estabelecimentos 
privados, dados e informações a respeito do 
condenado; 

 IMPORTANTE 
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III - realizar outras diligências e exames necessários. 

DOUTRINA CRÍTICA: Autores como Rodrigo Roig (2018) 
apresentam críticas ao art. 9º da LEP, tendo em vista a 
complexidade do conceito “personalidade”. Nesse 
sentido: “Dada a complexidade do conceito de 
personalidade, torna-se inviável ao juízo da execução 
produzir uma avaliação dinâmica e, sobretudo, pacífica 
da personalidade do condenado. Trata-se de conceito 
fluido, que não autoriza um juízo de certeza necessário 
à segurança jurídica. De fato, utilizar em desfavor do 
condenado um significado tão mutável e incerto como 
o da personalidade significa romper com os limites 
impostos pela própria legalidade. A penalização dirigida 
à personalidade do condenado ainda transgride o 
princípio constitucional da lesividade, princípio este que 
demanda a realização de uma conduta criminosa 
exteriorizada e capaz de lesionar ou ameaçar 
concretamente a liberdade alheia.” ROIG, Rodrigo 
Duque Estrada. Execução penal: teoria crítica. 4. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2018.   

Art. 9o-A.  Os condenados por crime praticado, 
dolosamente, com violência de natureza grave contra 
pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no art. 
1o da Lei dos Crimes Hediondos, serão submetidos, 
OBRIGATORIAMENTE, à identificação do perfil genético, 
mediante extração de DNA - ácido desoxirribonucleico, 
por técnica adequada e indolor.                     

DOUTRINA CRÍTICA: O art. 9-A da Lei de Execução Penal 
deve ser visto com temperamentos.  Parcela da doutrina 
crítica sustenta a inconstitucionalidade do dispositivo, 
sob o argumento de que implica violação ao direito que 
sobressai do art. 5º, LXIII, da Constituição Federal no 
sentido de que ninguém pode ser obrigado a produzir 
prova contra si mesmo (nemo tenetur se detegere), que 
inclusive tem previsão na CADH. 
 
O Professor Roig entende que “impor a identificação do 
perfil genético a determinadas classes de crimes 
significa considerar a gravidade abstrata dos delitos 
como fundamento idôneo para a restrição de direitos 
fundamentais, o que contraria os princípios da 
individualização penal, culpabilidade e 
proporcionalidade entre delitos. Diante da grave 
seletividade em nosso sistema penal, não é de se 
estranhar que o banco fique repleto de dados de jovens 
negros pobres. Isso porque os jovens negros são alvo 
mais frequente de detenções do que os brancos e 
acabam tendo seu material genético registrado nos 
bancos de dados, o que potencializa, sobremaneira, 
suas chances de condenação criminal em relação aos 
brancos”. ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução 
penal: teoria crítica. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.   

§ 1o A identificação do perfil genético será armazenada 
em banco de dados sigiloso, conforme regulamento a 
ser expedido pelo Poder Executivo.    

 

§ 1º-A. A regulamentação deverá fazer constar garantias 
mínimas de proteção de dados genéticos, observando 
as melhores práticas da genética forense.     (Incluído 
pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 2o A autoridade policial, federal ou estadual, poderá 
requerer ao juiz competente, no caso de inquérito 
instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação 
de perfil genético.    

§ 3º Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o 
acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis 
genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia 
de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa 
ser contraditado pela defesa.     (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019) 

§ 4º O condenado pelos crimes previstos no caput deste 
artigo que não tiver sido submetido à identificação do 
perfil genético por ocasião do ingresso no 
estabelecimento prisional deverá ser submetido ao 
procedimento durante o cumprimento da 
pena.      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 8º Constitui falta grave a recusa do condenado em 
submeter-se ao procedimento de identificação do perfil 
genético.     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

DOUTRINA CRÍTICA: É bom lembrar que há discussão no 
STF sobre a inconstitucionalidade do art. 9-A da Lei de 
Execução Penal, que prevê a identificação e o 
armazenamento de perfis genéticos de condenados por 
crimes violentos ou por crimes hediondos.  Até o 
momento, contudo, somente foi reconhecida 
repercussão geral na alegação de inconstitucionalidade 
do art. 9-A da Lei n. 7.210/84 diante de possível violação 
a direitos da personalidade e da prerrogativa de não se 
incriminar (STF, RE 973837 RG/MG, Tribunal Pleno, j. 23-
6-2016). 
 
Com a Lei Anticrime, devemos sustentar que o § 8º do 
art. 9-A da LEP também é inconstitucional pelo mesmo 
motivo. Tornar falta grave o fato do condenado se 
recusar a submeter-se a identificação de perfil genético 
é rasgar a Constituição e a CADH ao mesmo tempo. 

 

 

 NOVIDADE 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
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CAPÍTULO II 

Da Assistência 

SEÇÃO I 

Disposições Gerais 

Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do 
Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o 
retorno à convivência em sociedade. 

PRESO INTERNADO 

Alguém que recebeu uma 
pena. 

Alguém que recebeu 
uma medida de 

segurança na 
modalidade internação 

Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. 

Art. 11. A assistência será: 

I - material; 

II - à saúde; 

III -jurídica; 

IV - educacional; 

V - social; 

VI - religiosa. 

IMPORTANTE: o direito à assistência ao preso pode ser 
visto sob o aspecto individual e também pelo aspecto 
coletivo. Veja a tabela abaixo. 
 

ASSISTÊNCIA AO PRESO 

ASPECTO INDIVIDUAL ASPECTO COLETIVO 

Fornecimento de 
medicamento a um preso 

determinado 

Diversos presos que 
precisam de água 

potável e materiais de 
higiene pessoal 

(atuação da DPE nesse 
aspecto é muito 

relevante) 

É importante lembrar que tais direitos estão 
compreendidos nas Regras Mínimas para o 
Tratamento de Presos (Regras de Mandela). 

 
DEFENSORIA: O art. 81-A da LEP estabelece que a 
Defensoria Pública velará pela regular execução da pena 
e da medida de segurança, oficiando, no processo 
executivo e nos incidentes da execução, para a defesa 

dos necessitados em todos os graus e instâncias, de 
forma individual e coletiva. (Incluído pela Lei nº 12.313, 
de 2010). É importante termos atenção para julgados 
envolvendo a atuação da Defensoria Pública na tutela 
coletiva de direitos de pessoas presas. 

 

Julgados extraídos do Buscador Dizer o Direito: 

É lícito ao Poder Judiciário impor à Administração 
Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de 
medidas ou na execução de obras emergenciais em 
estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao 
postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar 
aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, 
nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da CF, não 
sendo oponível à decisão o argumento da reserva do 
possível nem o princípio da separação dos poderes. STF. 
Plenário. RE 592581/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgado em 13/8/2015 (repercussão geral) (Info 794). 

Considerando que é dever do Estado, imposto pelo 
sistema normativo, manter em seus presídios os 
padrões mínimos de humanidade previstos no 
ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos 
termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a obrigação de 
ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente 
causados aos detentos em decorrência da falta ou 
insuficiência das condições legais de encarceramento. 
STF. Plenário. RE 580252/MS, rel. orig. Min. Teori 
Zavascki, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 
16/2/2017 (repercussão geral) (Info 854). 

A omissão injustificada da Administração em 
providenciar a disponibilização de banho quente nos 
estabelecimentos prisionais fere a dignidade de presos 
sob sua custódia. STJ. 2ª Turma. REsp 1537530-SP, Rel. 
Min. Herman Benjamin, julgado em 27/04/2017 (Info 
666). 

 

ADPF-347: O STF reconheceu que o sistema 
penitenciário brasileiro vive um "Estado de Coisas 
Inconstitucional", com uma violação generalizada de 
direitos fundamentais dos presos. As penas privativas de 
liberdade aplicadas para execução nos presídios acabam 
sendo penas cruéis e desumanas. STF. Plenário. ADPF 
347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 
9/9/2015 (Info 798). 

 

 

 IMPORTANTE 

 JURISPRUDÊNCIA 
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SEÇÃO II 

Da Assistência Material 

Art. 12. A assistência material ao preso e ao internado 
consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e 
instalações higiênicas. 

Art. 13. O estabelecimento disporá de instalações e 
serviços que atendam aos presos nas suas necessidades 
pessoais, além de locais destinados à venda de produtos 
e objetos permitidos e não fornecidos pela 
Administração. 

 

DIREITO À SACOLA: André Giamberardino Ribeiro (2018, 
p. 49/50) explica que é comum a permissão para 
familiares ou pessoas autorizadas entregarem outros 
alimentos, roupas e itens de higiene pessoal na portaria 
da unidade prisional, as quais devem ser entregues aos 
presos; o que costuma ser denominado como “sacola”, 
“cobal” etc., sendo regulamentado por atos 
administrativos dos respectivos Departamentos 
Penitenciários. Tais itens são, muitas vezes, vendidos ou 
trocados pelos presos, sendo de interesse sobretudo 
das pessoas que se encontram custodiadas longe de 
seus familiares, tendo acesso somente à alimentação, 
roupas e itens de higiene fornecidas pelo Estado.1 

SEÇÃO III 

Da Assistência à Saúde 

Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de 
caráter preventivo e curativo, compreenderá 
atendimento médico, farmacêutico e odontológico. 

§ 2º Quando o estabelecimento penal não estiver 
aparelhado para prover a assistência médica necessária, 
esta será prestada em outro local, mediante autorização 
da direção do estabelecimento. 

§ 3o Será assegurado acompanhamento médico à 
mulher, principalmente no PRÉ-NATAL e no PÓS-PARTO, 
extensivo ao recém-nascido.          

REGRA 28 DAS REGRAS DE MANDELA: 
 
Regra 28: Nas unidades prisionais femininas, deve haver 
acomodação especial para todas as necessidades de 
cuidado e tratamento pré e pós-natais. Deve-se adotar 
procedimentos específicos para que os nascimentos 
ocorram em um hospital fora da unidade prisional. Se a 

criança nascer na unidade prisional, este fato não deve 
constar de sua certidão de nascimento 

 

STF: O art. 318, II, do CPP é chamado de prisão domiciliar 
humanitária. Em um caso concreto, o STF entendeu que 
deveria conceder prisão humanitária ao réu tendo em 
vista o alto risco de saúde, a grande possibilidade de 
desenvolver infecções no cárcere e a impossibilidade de 
tratamento médico adequado na unidade prisional ou 
em estabelecimento hospitalar — tudo demostrado 
satisfatoriamente no laudo pericial. Considerou-se que 
a concessão da medida era necessária para preservar a 
integridade física e moral do paciente, em respeito à 
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF). STF. 2ª 
Turma.HC 153961/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 
27/3/2018 (Info 895). 

CORTE IDH:  CASO CHINCHILLA SANDOVAL VS. 
GUATEMALA (JULGADO EM 2016) “O Caso Chinchilla 
Sandoval vs. Guatemala, julgado pela Corte 
Interamericana de Direitos Humanos em 2016, é 
emblemático da violação do direito à saúde na prisão. A 
pessoa condenada adquiriu diversas doenças enquanto 
presa, tendo inclusive uma das pernas sido amputada. 
Todos os pedidos de liberdade antecipada foram 
negados pelo Judiciário local. A Corte foi assertiva em 
afirmar que pessoas com enfermidades graves, 
crônicas ou terminais não devem permanecer na 
prisão, salvo quando os Estados possam ‘assegurar’ que 
têm unidades adequadas de atenção médica. Tal prova 
não se faz, evidentemente, com a consulta a servidor do 
próprio sistema prisional questionado, e sim com a 
demonstração técnica e material da possibilidade de 
cuidado adequado à saúde.” GIAMBERARDINO, André 
Ribeiro. Comentários à lei de execução penal. Belo 
Horizonte: Editora CEI, 2018, p. 58. 

SEÇÃO IV 

Da Assistência Jurídica 

Art. 15. A assistência jurídica é destinada aos presos e 
aos internados sem recursos financeiros para constituir 
advogado. 

Art. 16.  As Unidades da Federação deverão ter serviços 
de assistência jurídica, integral e gratuita, pela 
Defensoria Pública, dentro e fora dos estabelecimentos 
penais.  

 

 

 JURISPRUDÊNCIA 

 JURISPRUDÊNCIA 
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DISTINÇÃO IMPORTANTE 

DIREITO À 
GRATUIDADE 
DE CUSTAS 

(OU 
GRATUIDADE 
DE JUSTIÇA) 

DIREITO À 
ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA 

DIREITO À 
ASSISTÊNCIA 

JURÍDICA 

Obrigação 
estatal 
negativa (non 
facere) 
 

Obrigação 
estatal positiva 
(facere) 

Engloba:  

(i) assistência 
judiciária,  

(ii) orientação 
jurídica, 

(iii) assistência 
extrajudicial e  

(iv) assistência 
transnacional ou 
convencional. 

Elimina a 
barreira 
econômica 
para o 
exercício do 
direito de 
demandar e 
promover os 
atos 
extrajudiciais 
necessários. 

Voltado à 
disponibilização 
de profissional 
próprio ou 
conveniado 
apto a postular 
em juízo. 

Tabela extraída do Buscador Dizer o Direito:7 

MODELO PÚBLICO OU STAFF SALARIED MODEL: A 
nossa Constituição de 1988 adota o modelo público de 
acesso à justiça (art. 134 da CF/88), também chamado 
de salaried staff model. 

§ 1o  As Unidades da Federação deverão prestar auxílio 
estrutural, pessoal e material à DEFENSORIA PÚBLICA, 
no exercício de suas funções, dentro e fora dos 
estabelecimentos penais.                   

§ 2o  Em todos os estabelecimentos penais, haverá local 
apropriado destinado ao atendimento pelo Defensor 
Público.                     

§ 3o  Fora dos estabelecimentos penais, serão 
implementados Núcleos Especializados da Defensoria 
Pública para a prestação de ASSISTÊNCIA JURÍDICA 
INTEGRAL E GRATUITA aos réus, sentenciados em 
liberdade, egressos e seus familiares, sem recursos 
financeiros para constituir advogado.    

 

             

 
7 Disponível em: 
https://www.buscadordizerodireito.com.br/juscom/artigo/8164d892d7ae
a8f1875df07f4d82ffd0?lei=19. Acesso em 22 de outubro de 2020. 

SEÇÃO V 

Da Assistência Educacional 

Art. 17. A assistência educacional compreenderá a 
instrução escolar e a formação profissional do preso e 
do internado. 

Art. 18. O ensino de 1º grau será obrigatório, 
integrando-se no sistema escolar da Unidade 
Federativa. 

LDB: A partir da Lei 9.394/2006 (Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação - LDB), o que se denominava de 1º grau 
passou a chamar de ensino fundamental. 

Art. 18-A.  O ensino médio, regular ou supletivo, com 
formação geral ou educação profissional de nível médio, 
será implantado nos presídios, em obediência ao 
preceito constitucional de sua universalização.            

CONSTITUIÇÃO FEDERAL: Art. 208, CF/88. O dever do 
Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: (...) II - progressiva universalização do 
ensino médio gratuito; 

§ 1º  O ensino ministrado aos presos e presas integrar-
se-á ao sistema estadual e municipal de ensino e será 
mantido, administrativa e financeiramente, com o apoio 
da União, não só com os recursos destinados à 
educação, mas pelo sistema estadual de justiça ou 
administração penitenciária. 

§ 2o  Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às 
presas cursos supletivos de educação de jovens e 
adultos (EJA)                      

§ 3o  A União, os Estados, os Municípios e o Distrito 
Federal incluirão em seus programas de educação à 
distância e de utilização de novas tecnologias de ensino, 
o atendimento aos presos e às presas.   

Art. 19. O ensino profissional será ministrado em nível 
de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. Parágrafo 
único. A MULHER condenada terá ensino profissional 
adequado à sua condição. 

Art. 20. As atividades educacionais podem ser objeto de 
convênio com entidades públicas ou particulares, que 
instalem escolas ou ofereçam cursos especializados. 

https://www.buscadordizerodireito.com.br/juscom/artigo/8164d892d7aea8f1875df07f4d82ffd0?lei=19
https://www.buscadordizerodireito.com.br/juscom/artigo/8164d892d7aea8f1875df07f4d82ffd0?lei=19
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Art. 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á 
cada estabelecimento de uma biblioteca, para uso de 
todas as categorias de reclusos, provida de livros 
instrutivos, recreativos e didáticos. 

Art.  21-A. O censo penitenciário deverá 
apurar:                   

I - o nível de escolaridade dos presos e das 
presas;                         

II - a existência de cursos nos níveis fundamental e 
médio e o número de presos e presas 
atendidos;                  

III - a implementação de cursos profissionais em nível de 
iniciação ou aperfeiçoamento técnico e o número de 
presos e presas atendidos;                         

IV - a existência de bibliotecas e as condições de seu 
acervo;                   

V - outros dados relevantes para o aprimoramento 
educacional de presos e presas.                    

SEÇÃO VI 

Da Assistência Social 

Art. 22. A assistência social tem por finalidade amparar 
o preso e o internado e prepará-los para o retorno à 
liberdade. 

Art. 23. Incumbe ao serviço de assistência social: 

I - conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames; 

II - relatar, por escrito, ao Diretor do estabelecimento, 
os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo 
assistido; 

III - acompanhar o resultado das permissões de saídas e 
das saídas temporárias; 

IV - promover, no estabelecimento, pelos meios 
disponíveis, a recreação; 

V - promover a orientação do assistido, na fase final do 
cumprimento da pena, e do liberando, de modo a 
facilitar o seu retorno à liberdade; 

VI - providenciar a obtenção de DOCUMENTOS, dos 
benefícios da Previdência Social e do seguro por 
acidente no trabalho; 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS E ATUAÇÃO DA 
DEFENSORIA: É muito comum que as pessoas presas 
sequer tenham documentos pessoais. Um 
levantamento realizado pela Defensoria Pública da 
Paraíba (DPPB) constatou a existência de 853 apenados 
sem documentação nos presídios paraibanos. Fruto do 
projeto itinerante Cidadania nos Estabelecimentos 
Penais, realizado pelas gerências da Execução Penal e 
Acompanhamento de Penas Alternativas e da 
Articulação com Estabelecimentos Penais, esse 
levantamento resultará em uma ação coletiva 
envolvendo vários órgãos do Estado, além da 
Associação dos Notórios da Paraíba (Anoreg), que 
viabilizará a retirada de documentos dos apenados. 
Disponível em: 
https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=38
034. Acesso em 22 de outubro de 2020. 

VII - orientar e amparar, quando necessário, a família do 
preso, do internado e da vítima. 

SEÇÃO VII 

Da Assistência Religiosa 

Art. 24. A assistência religiosa, com liberdade de culto, 
será prestada aos presos e aos internados, permitindo-
se-lhes a participação nos serviços organizados no 
estabelecimento penal, bem como a POSSE DE LIVROS 
DE INSTRUÇÃO RELIGIOSA. 

§ 1º No estabelecimento haverá local apropriado para 
os cultos religiosos. 

§ 2º NENHUM preso ou internado poderá ser obrigado 
a participar de atividade religiosa. 

SEÇÃO VIII 

Da Assistência ao Egresso 

Art. 25. A assistência ao EGRESSO consiste: 

I - na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em 
liberdade; 

II - na concessão, se necessário, de alojamento e 
alimentação, em estabelecimento adequado, PELO 
PRAZO DE 2 (DOIS) MESES (PODE SER PRORROGADO 
UMA VEZ). 

Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso II 
poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado, por 
declaração do assistente social, o empenho na obtenção 
de emprego. 

https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=38034
https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=38034
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Art. 26. Considera-se egresso para os efeitos desta Lei: 

I - o LIBERADO DEFINITIVO, pelo prazo de 1 (um) ano a 
contar DA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO; 

II - o liberado condicional, durante o período de prova 

Art. 27.O serviço de assistência social (que vimos acima) 
colaborará com o egresso para a obtenção de trabalho. 

TEORIA CRÍTICA: “Na perspectiva redutora de danos em 
âmbito prisional, o não cumprimento, por parte do 
Estado, do dever legal de assistência ao egresso deve ser 
causa de atenuação inominada da pena, em caso de 
condenação por delito praticado durante o período de 
prova do livramento condicional ou (no mínimo) 
durante o prazo legal de cabimento da assistência. 
Trata-se da materialização do princípio da 
coculpabilidade em sede executivo-penal.” (Rodrigo 
Duque Estrada Roig, Execução penal: teoria crítica, 
2016, p. 165). 

CAPÍTULO III 

Do Trabalho 

SEÇÃO I 

Disposições Gerais 

Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e 
condição de dignidade humana, terá finalidade 
educativa e produtiva. 

NATUREZA DÚPLICE DO TRABALHO DO PRESO 

UM DEVER UM DIREITO 

Art. 31, LEP. O condenado à 
pena privativa de liberdade 
está obrigado ao trabalho 
na medida de suas aptidões 
e capacidade. 

O trabalho também é 
um direito do preso 
(art.41, II, da LEP).  

A recusa injustificada do condenado definitivo ao 
trabalho constitui falta grave (STJ, HC 264989). Em 
uma perspectiva crítica, lembre-se que a Constituição 
estabelece que não haverá penas de trabalhos 
forçados, razão pela qual nenhum preso estaria 
obrigado a trabalhar (art. 5º, XLVII, alínea “c”). 
Argumento válido para fases mais avançadas 
(discursivas/orais da Defensoria Pública). 

§ 1º Aplicam-se à organização e aos métodos de 
trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene. 

§ 2º O trabalho do preso NÃO está sujeito ao regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho (Inclusive, cabe à 

justiça comum o julgamento das respectivas causas (STJ, 
REsp 1124152/DF, 1ª T., j. 9-11-2010). 

TEORIA CRÍTICA: André Giamberardino, Defensor 
Público do Estado do Paraná e escritor sobre o tema, 
defende a não recepção do art. 28, § 2º (inaplicabilidade 
da CLT para o trabalho do preso). Há todas as 
características de emprego, mas não se aplica a CLT. Na 
verdade, trata-se, mais uma vez, das ideias herdadas 
pelo princípio da less eligibility. 
 
O Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro Rodrigo 
Roig defende que “não há outra conclusão senão a de 
reconhecer aos presos todos os direitos contidos no art. 
7º da CF ou, no mínimo, que haja compensação 
correspondente” (Roig, 2016, p. 168).” 

Art. 29. O trabalho do preso SERÁ REMUNERADO, 
mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 
(TRÊS QUARTOS) do salário mínimo. 

TEORIA CRÍTICA: parte da doutrina crítica também 
entende pela não recepção da fração de 3/4 do salário-
mínimo (art. 29, caput, da LEP). Inclusive, isso já foi 
objeto de prova oral da Defensoria Pública (Bahia, 
Amapá, etc). 
 
A própria PGR ajuizou a ADPF 336, em 2015, 
entendendo que a “fixação do piso remuneratório do 
trabalho de cidadãos presos em 3/4 do salário mínimo 
VIOLA OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA E DA 
ISONOMIA, a garantia de salário (art. 7º, IV, da 
Constituição da República) e o valor social do trabalho 
(arts. 1º, IV, 6º, e 170, caput, da CR)”. 

§ 1° O produto da remuneração pelo trabalho deverá 
atender: 

a) à indenização dos danos causados pelo crime, desde 
que determinados judicialmente e não reparados por 
outros meios; 

b) à assistência à família; 

c) a pequenas despesas pessoais; 

d) ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas 
com a manutenção do condenado, em proporção a ser 
fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras 
anteriores. 

§ 2º Ressalvadas outras aplicações legais, será 
depositada a parte restante para constituição do 
PECÚLIO, em Caderneta de Poupança, que será 
entregue ao condenado quando posto em liberdade. 
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Art. 30. As tarefas executadas como prestação de 
serviço à comunidade não serão remuneradas. 

SEÇÃO II 

Do Trabalho Interno 

Art. 31. O CONDENADO à pena privativa de liberdade 
está OBRIGADO AO TRABALHO na medida de suas 
aptidões e capacidade. 

Parágrafo único. Para o preso PROVISÓRIO, o trabalho 
não é obrigatório e só poderá ser executado no interior 
do estabelecimento. 

TRABALHO DO PRESO 
PARA O CONDENADO PARA O PROVISÓRIO 

É obrigatório. É facultativo. 

Pode ser interno ou 
externo. 

Pode ser apenas no 
interno do 

estabelecimento 

Art. 32. Na atribuição do trabalho deverão ser levadas 
em conta a habilitação, a condição pessoal e as 
necessidades futuras do preso, bem como as 
oportunidades oferecidas pelo mercado. 

§ 1º Deverá ser LIMITADO, tanto quanto possível, o 
artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões 
de turismo. 

TEORIA CRÍTICA: A doutrina crítica sustenta a NÃO 
RECEPÇÃO do art. 32, §1º da LEP. Para ROIG, trata-se de 
previsão “flagrantemente inconstitucional, por cercear 
uma modalidade de trabalho que, ainda sem robusta 
expressão econômica, possui certa valia financeira para 
o preso e que, em muitos casos, é a única saída para 
aqueles que desejam exercer alguma atividade 
laborativa. Limitar o trabalho artesanal e – o que é pior 
– vedar a remição neste caso é afrontar a própria 
dignidade humana”. (2016, p. 172/173) 

§ 2º Os maiores de 60 (SESSENTA) ANOS poderão 
solicitar ocupação adequada à sua idade. 

§ 3º Os doentes ou deficientes físicos somente 
exercerão atividades apropriadas ao seu estado. 

Art. 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 
6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos 
domingos e feriados. 

Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial 
de trabalho aos presos designados para os serviços de 
conservação e manutenção do estabelecimento penal. 

Art. 34. O trabalho poderá ser gerenciado por fundação, 
ou empresa pública, com autonomia administrativa, e 
terá por objetivo a formação profissional do condenado. 

§ 1o. Nessa hipótese, incumbirá à entidade gerenciadora 
promover e supervisionar a produção, com critérios e 
métodos empresariais, encarregar-se de sua 
comercialização, bem como suportar despesas, 
inclusive pagamento de remuneração adequada. 

§ 2o Os governos federal, estadual e municipal poderão 
celebrar convênio com a iniciativa privada, para 
implantação de oficinas de trabalho referentes a setores 
de apoio dos presídios.                          

Art. 35. Os órgãos da Administração Direta ou Indireta 
da União, Estados, Territórios, Distrito Federal e dos 
Municípios adquirirão, COM DISPENSA DE 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, os bens ou produtos do 
trabalho prisional, sempre que não for possível ou 
recomendável realizar-se a venda a particulares. 

Parágrafo único. Todas as importâncias arrecadadas 
com as vendas REVERTERÃO EM FAVOR DA FUNDAÇÃO 
OU EMPRESA Pública a que alude o artigo anterior ou, 
na sua falta, do estabelecimento penal. 

SEÇÃO III 

Do Trabalho Externo 

Art. 36. O trabalho EXTERNO será admissível para os 
PRESOS EM REGIME FECHADO somente em serviço ou 
obras públicas realizadas por órgãos da Administração 
Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que 
tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da 
disciplina. 

§ 1º O limite máximo do número de presos será de 10% 
(DEZ POR CENTO) do total de empregados na obra. 

TRABALHO EXTERNO 

Admissível para os PRESOS EM REGIME FECHADO  
Somente em serviço ou obras públicas realizadas por 
órgãos da Administração Direta ou Indireta 

Entidades privadas, desde que tomadas as cautelas 
contra a fuga e em favor da disciplina (depende do 
consentimento expresso do preso) 

Limite máximo de 10% (dez por cento) do total de 
empregados na obra. 

§ 2º Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à 
empresa empreiteira a REMUNERAÇÃO DESSE 
TRABALHO. 
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§ 3º A prestação de trabalho à entidade privada 
DEPENDE DO CONSENTIMENTO expresso do preso. 

Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser 
autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá 
de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do 
cumprimento MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA. 

SÚMULA 40-STJ: Para obtenção dos benefícios de saída 
temporária e trabalho externo, considera-se o tempo de 
cumprimento da pena no regime fechado. 
 

REQUISITOS PARA O TRABALHO EXTERNO 

SUBJETIVOS OBJETIVOS 
Autorização da direção do 
estabelecimento, a qual 
dependerá de:  
- aptidão,  
- disciplina e  
- responsabilidade. 

Cumprimento mínimo 
de 1/6 da pena (fração 
aplicável somente para 
regime fechado). STF. 
Plenário. Julgado em 
25/6/2014 (Info 752). 

 

TEORIA CRÍTICA: A doutrina crítica estabelece que os 
requisitos subjetivos violam o princípio da LEGALIDADE 
PENAL E SEGURANÇA JURÍDICA (Roig, 2016, p. 182). 

Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho 
EXTERNO ao preso que vier a PRATICAR FATO DEFINIDO 
COMO CRIME, for punido POR FALTA GRAVE, ou tiver 
comportamento contrário aos requisitos estabelecidos 
neste artigo. 

CAPÍTULO IV 

Dos Deveres, dos Direitos e da Disciplina 

SEÇÃO I 

Dos Deveres 

Art. 38. Cumpre ao condenado, além das obrigações 
legais inerentes ao seu estado, submeter-se às normas 
de execução da pena. 

Art. 39. Constituem deveres do condenado: 

I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel da 
sentença; 

II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa 
com quem deva relacionar-se; 

III - urbanidade e respeito no trato com os demais 
condenados; 

IV - conduta oposta aos movimentos individuais ou 
coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à 
disciplina; 

V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens 
recebidas; 

VI - submissão à sanção disciplinar imposta; 

VII - indenização à vitima ou aos seus sucessores; 

VIII - indenização ao Estado, quando possível, das 
despesas realizadas com a sua manutenção, mediante 
desconto proporcional da remuneração do trabalho; 

IX - higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento; 

X - conservação dos objetos de uso pessoal. 

Parágrafo único. Aplica-se ao preso provisório, no que 
couber, o disposto neste artigo. 

SEÇÃO II 

Dos Direitos 

Art. 40 - Impõe-se a todas as autoridades o respeito à 
integridade física e moral dos condenados e dos presos 
provisórios. 

 

O STF decidiu que a responsabilização objetiva do 
Estado em caso de morte de detento somente ocorre 
quando houver inobservância do dever específico de 
proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição 
Federal (RE 841526/RS). 

Art. 41 - Constituem DIREITOS do preso: 

I - alimentação suficiente e vestuário; 

II - atribuição de trabalho e sua remuneração; 

III - Previdência Social; 

IV - constituição de pecúlio; 

V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o 
trabalho, o descanso e a recreação; 

VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, 
artísticas e desportivas anteriores, desde que 
compatíveis com a execução da pena; 

 JURISPRUDÊNCIA 
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VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, 
social e religiosa; 

VIII - proteção contra QUALQUER FORMA DE 
SENSACIONALISMO; 

ABUSO DE AUTORIDADE: Segundo o art. 13, incisos I e 
II da nova Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 
13.869/2019), é crime CONSTRANGER O PRESO OU O 
DETENTO, mediante violência, grave ameaça ou 
redução de sua capacidade de resistência, a exibir-se ou 
ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública 
ou submeter-se a situação vexatória ou a 
constrangimento não autorizado em lei. 

IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado; 

X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e 
amigos em dias determinados; 

XI - chamamento nominal; 

DIREITO AO NOME: É proibido chamar preso por 
número (ex: preso 01, 02) ou qualquer outro elemento 
identificador que não o nome. 

XII - igualdade de tratamento salvo quanto às exigências 
da individualização da pena; 

XIII - audiência especial com o diretor do 
estabelecimento; 

XIV - representação e petição a qualquer autoridade, em 
defesa de direito; 

XV - CONTATO COM O MUNDO EXTERIOR por meio de 
correspondência escrita, da leitura e de outros meios de 
informação que não comprometam a moral e os bons 
costumes. 

XVI – atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, 
sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária 
competente.                   

Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e 
XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato 
motivado do diretor do estabelecimento. 

Art. 42 - Aplica-se ao preso provisório e ao submetido à 
medida de segurança, no que couber, o disposto nesta 
Seção. 

Art. 43 - É garantida a liberdade de contratar médico de 
confiança pessoal do internado ou do submetido a 
tratamento ambulatorial, por seus familiares ou 

dependentes, a fim de orientar e acompanhar o 
tratamento. 

Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial 
e o particular serão resolvidas pelo Juiz da execução. 

SEÇÃO III 

Da Disciplina 

SUBSEÇÃO I 

Disposições Gerais 

Art. 44. A disciplina consiste na colaboração com a 
ordem, na obediência às determinações das 
autoridades e seus agentes e no desempenho do 
trabalho. 

Parágrafo único. Estão sujeitos à disciplina o condenado 
à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos e 
o preso provisório. 

PANOPTISMO E TEORIA CRÍTICA: Quando falamos em 
disciplina e poder, não há como não falar no sistema 
panóptico de Bentham. Esse sistema é uma estrutura 
complexa, que permite ao observador (vigia) ver sem 
ser visto. Esse modelo ainda é muito utilizado em 
penitenciárias. Também foi expandido até mesmo para 
as escolas. Rodrigo Roig, em sua obra “Execucão Penal: 
teoria crítica” (2018, p. 85), pontua que “o panoptismo 
penitenciário é enfim substituído pelo panoptismo de 
todos os dias. Nesta sociedade disciplinar, os egressos 
continuam a sofrer com o estigma da divisão binária 
(perigoso-inofensivo; normal-anormal), considerando 
que ainda são vistos com desconfiança e revanchismo. 
Sofrem ainda com a determinação coercitiva ou 
repartição diferencial de seu status, na medida em que 
sobre eles ainda pendem as questões: quem são, onde 
devem estar, como caracterizá-los, como reconhecê-los, 
como exercer sobre eles, de maneira individual, uma 
vigilância constante etc”. 

Art. 45. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem 
expressa e anterior previsão legal ou regulamentar 
(LEGALIDADE E ANTERIORIDADE) 

§ 1º As sanções não poderão colocar em perigo a 
integridade física e moral do condenado. 

§ 2º É VEDADO o emprego de cela escura. 

§ 3º São vedadas as sanções coletivas. 
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Art. 46. O condenado ou denunciado, no início da 
execução da pena ou da prisão, será cientificado das 
normas disciplinares. 

Art. 47. O poder disciplinar, na execução da pena 
privativa de liberdade, será exercido pela autoridade 
administrativa conforme as disposições 
regulamentares. 

Art. 48. Na execução das penas restritivas de direitos, o 
poder disciplinar será exercido pela autoridade 
administrativa a que estiver sujeito o condenado. 

Parágrafo único. Nas faltas graves, a autoridade 
representará ao Juiz da execução para os fins dos artigos 
118, inciso I, 125, 127, 181, §§ 1º, letra d, e 2º desta Lei. 

SUBSEÇÃO II 

Das Faltas Disciplinares 

Art. 49. As faltas disciplinares classificam-se em leves, 
médias e graves. A legislação local especificará as leves 
e médias, bem assim as respectivas sanções. 

FALTAS DISCIPLINARES 

LEVES MÉDIAS GRAVES 

Especificadas 
na legislação 

local 

Especificadas 
na legislação 

local 

Previstas no art. 50 
da LEP 

Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a sanção 
CORRESPONDENTE à falta consumada. 

TEORIA CRÍTICA: Perceba que no Código Penal, a 
tentativa representa uma causa de diminuição de pena 
(art. 14, parágrafo único), adotando a teoria OBJETIVA. 
Isso serve justamente para fazer cumprir a 
individualização da pena. A LEP, contudo, adotou a 
teoria SUBJETIVA da tentativa ao tratar das faltas 
disciplinares, punindo-a com a mesma gravidade da 
falta grave consumada, o que é um absurdo.  
 
Para piorar, veja que as tentativas de contravenções 
penais SEQUER são puníves (art. art. 4º da Lei de 
Contravenções Penais), segundo o qual “não é punível a 
tentativa de contravenção”). Assim, temos a estranha 
consequência de que as infrações administrativas (faltas 
disciplinares) são mais graves que as contravenções 
penais. Por isso, a doutrina crítica (Roig e 
Giamberardino) defendem que o parágrafo único do art. 
49 da LEP ofende os princípios da proporcionalidade e 
da razoabilidade. 

 

TEORIAS DA TENTATIVA 

CÓDIGO PENAL LEI DE EXECUÇÃO 
PENAL 

Adota a teoria OBJETIVA, 
sendo a tentativa uma 
causa de diminuição de 
pena. 

Adota a teoria 
SUBJETIVA, não 
fazendo nenhuma 
distinção entre 
consumação e 
tentativa, sendo a 
mesma sanção para 
ambos. 

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena 
PRIVATIVA DE LIBERDADE que: 

I - incitar ou participar de movimento para SUBVERTER 
a ordem ou a DISCIPLINA; 

CRIME DE MOTIM  
(ART. 354, CP) 

FALTA GRAVE  
(ART. 50, I, LEP) 

Exige dolo Não exige dolo 

Há necessidade de vários 
presos 

É suficiente a 
participação de um 

único preso 

II - FUGIR; 

IMPORTANTE: preso que estiver fora do 
estabelecimento (saídas temporárias, trabalho externo, 
etc.) e fugir, também comete o ilícito disciplinar em 
comento. 

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de 
ofender a integridade física de outrem (FACA, 
CANIVETE, ESTILETE) 

IV - provocar acidente de trabalho; 

V - descumprir, no regime aberto, as condições 
impostas; 

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do 
artigo 39, desta Lei. 

VII – tiver em sua posse, UTILIZAR ou FORNECER 
aparelho telefônico, de rádio ou similar, QUE PERMITA 
A COMUNICAÇÃO COM OUTROS PRESOS OU COM O 
AMBIENTE EXTERNO.  

TEORIA CRÍTICA: O STJ entende que a posse de 
componentes (carregadores, chips etc.), também 
configura a falta grave em comento (STJ, HC 139.789-SP, 
STJ, HC 190.066/SP). Trata-se de interpretação 
completamente in malam partem, já que tais 
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dispositivos não permitem, por si só, a comunicação 
externa. 
 
De maneira absurda, o STJ entende que até mesmo a 
posse de fones de ouvido no interior do presídio 
configura falta grave, ou seja, é conduta formal e 
materialmente típica, portanto, idônea para o 
reconhecimento da falha e a aplicação dos consectários. 
STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 522425/SP, Rel. Min. Laurita 
Vaz, julgado em 10/09/2019. 

 

 VIII - recusar submeter-se ao procedimento de 
identificação do perfil genético.      (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019) 

INCONSTITUCIONALIDADE: Esse novo inciso VIII foi 
inserido pela Lei Anticrime e, como vimos em outros 
artigos, possui viés inconstitucional, por violar os 
direitos da personalidade e subverter o princípio da não 
autoincriminação, previsto na CADH. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no 
que couber, ao PRESO PROVISÓRIO. 

Art. 51. Comete falta grave o CONDENADO À PENA 
RESTRITIVA DE DIREITOS que: 

I - descumprir, injustificadamente, a restrição imposta; 

II - retardar, injustificadamente, o cumprimento da 
obrigação imposta; 

III - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do 
artigo 39, desta Lei. 

 

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso 
constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da 
ordem ou disciplina internas, sujeitará o PRESO 
PROVISÓRIO, ou CONDENADO, nacional ou estrangeiro, 
sem prejuízo da sanção penal, ao REGIME DISCIPLINAR 
DIFERENCIADO (RDD), com as seguintes 
características:   (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 
2019) 

I - duração máxima de ATÉ 2 (DOIS) ANOS, sem prejuízo 
de repetição da sanção por nova falta grave de mesma 
espécie;     (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

II - recolhimento em cela individual;       (Redação dada 
pela Lei nº 13.964, de 2019) 

III - visitas QUINZENAIS, de 2 (duas) pessoas por vez, a 
serem realizadas em instalações equipadas para impedir 
o contato físico e a passagem de objetos, por pessoa da 
família ou, no caso de terceiro, autorizado 
JUDICIALMENTE, com duração de 2 (duas) 
horas;      (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 

VISITAS NO RDD 

PESSOA DA FAMÍLIA TERCEIRO 

Não precisa de 
autorização judicial 

Precisa de autorização 
judicial 

Nos termos do § 6º do art. 52 da LEP, a visita será 
gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e, 
com autorização judicial, fiscalizada por agente 
penitenciário. Trata-se de instituto de 
constitucionalidade duvidosa, já que viola a 
intimidade tanto da pessoa presa como a do 
visitante, permitindo que a pena transcenda da 
pessoa do condenado (o que desnatura o princípio da 
intranscendência da pena). 

IV - direito do preso à saída da cela por 2 (DUAS) HORAS 
DIÁRIAS para banho de sol, em grupos de ATÉ 4 
(QUATRO) PRESOS, desde que não haja contato com 
presos do mesmo grupo criminoso;    (Redação dada 
pela Lei nº 13.964, de 2019) 

BANHO DE SOL NO RDD 

• Duração de 2h diárias 

• Até 04 presos juntos 

• Não pode haver presos juntos do mesmo 
grupo criminoso 

V - entrevistas sempre monitoradas, EXCETO AQUELAS 
COM SEU DEFENSOR, em instalações equipadas para 
impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo 
expressa autorização judicial em contrário;    (Incluído 
pela Lei nº 13.964, de 2019) 

MONITORAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

COM O DEFENSOR COM OUTRAS PESSOAS 
Não pode haver 

monitoração 
Sempre monitoradas 

VI - fiscalização do conteúdo da 
correspondência;     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019) 

VII - participação em audiências judiciais 
PREFERENCIALMENTE POR VIDEOCONFERÊNCIA, 
garantindo-se a participação do defensor no mesmo 
ambiente do preso.    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019) 

 NOVIDADE 

 NOVIDADE 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4


#RUMOADEFENSORIA #DPE-RJ 

 

 

25 

CURSO RDP 
VADINHO RDP© 

DPERJ – META 02 

@CURSOEBLOGRDP 

TEORIA CRÍTICA: Há doutrina sustentando que 
audiências por videoconferência violam o direito de 
defesa do acusado (no que diz respeito ao direito de 
presença/audiência), contudo, trata-se de tese 
minoritária, devendo ser defendida em fases avançadas 
dos nossos certames. 

§ 1º O regime disciplinar diferenciado também será 
aplicado aos presos provisórios ou condenados, 
nacionais ou estrangeiros:    (Redação dada pela Lei nº 
13.964, de 2019) 

I - que apresentem ALTO RISCO para a ORDEM E A 
SEGURANÇA do estabelecimento penal ou da 
sociedade;     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

II - sob os quais recaiam FUNDADAS SUSPEITAS de 
envolvimento ou participação, a qualquer título, em 
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA 
OU MILÍCIA PRIVADA, independentemente da prática de 
falta grave.   (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 3º Existindo INDÍCIOS de que o preso exerce liderança 
em organização criminosa, associação criminosa ou 
milícia privada, ou que tenha atuação criminosa em 2 
(dois) ou mais Estados da Federação, o regime 
disciplinar diferenciado será OBRIGATORIAMENTE 
cumprido em estabelecimento prisional 
federal.    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 4º Na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime 
disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado 
sucessivamente, POR PERÍODOS DE 1 (UM) ANO, 
existindo indícios de que o preso:    (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019) 

I - continua apresentando alto risco para a ordem e a 
segurança do estabelecimento penal de origem ou da 
sociedade;     (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

II - mantém os vínculos com organização criminosa, 
associação criminosa ou milícia privada, considerados 
também o perfil criminal e a função desempenhada por 
ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, 
a superveniência de novos processos criminais e os 
resultados do tratamento penitenciário.     (Incluído 
pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 5º Na hipótese prevista no § 3º deste artigo, o regime 
disciplinar diferenciado DEVERÁ CONTAR COM ALTA 
SEGURANÇA INTERNA E EXTERNA, principalmente no 
que diz respeito à necessidade de se evitar contato do 
preso com membros de sua organização criminosa, 
associação criminosa ou milícia privada, ou de grupos 
rivais.    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 6º A visita de que trata o inciso III do caput deste artigo 
será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo 
e, com autorização judicial, fiscalizada por agente 
penitenciário.    (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

§ 7º Após os primeiros 6 (SEIS) MESES de regime 
disciplinar diferenciado, o preso que não receber a visita 
de que trata o inciso III do caput deste artigo poderá, 
após prévio agendamento, TER CONTATO TELEFÔNICO, 
que será gravado, com uma pessoa da família, 2 (duas) 
vezes por mês e por 10 (dez) minutos.     (Incluído pela 
Lei nº 13.964, de 2019) 

PRESO QUE NÃO RECEBER VISITAS POR 06 MESES 

• Poderá agendar e ter contato telefônico 
com algum familiar 

• Esse contato será gravado 

• E poderá ocorrer duas vezes por mês 

• O tempo da ligação é de 10 minutos 

SUBSEÇÃO III 

Das Sanções e das Recompensas 

Art. 53. Constituem sanções disciplinares: 

I - advertência verbal; (APLICADA PELO DIRETOR DO 
ESTABELECIMENTO) 

II - repreensão; 

III - suspensão ou restrição de direitos (artigo 41, 
parágrafo único); (APLICADA PELO DIRETOR DO 
ESTABELECIMENTO) 

IV - isolamento na própria cela, ou em local adequado, 
nos estabelecimentos que possuam alojamento 
coletivo, observado o disposto no artigo 88 desta Lei. 
(APLICADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO) 

ISOLAMENTO CELULAR: O inciso IV do art. 53 traz o 
chamado isolamento celular, que já foi objeto de prova 
objetiva na DPE-AM, em 2018, pela banca FCC. É bom 
lembrar que segundo a Regra 43 das Regras de 
Mandela, em nenhuma hipótese devem as restrições ou 
sanções disciplinares implicar em tortura ou outra 
forma de tratamento ou sanções cruéis, desumanos ou 
degradantes. As seguintes práticas, em particular, 
devem ser proibidas: (a) Confinamento solitário 
indefinido; (b) Confinamento solitário prolongado; (c) 
Encarceramento em cela escura ou constantemente 
iluminada; (d) Castigos corporais ou redução da dieta ou 
água potável do preso; (e) Castigos coletivos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art4
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V - inclusão no regime disciplinar diferenciado (RDD – 
APENAS O MAGISTRADO PODE 
DETERMINAR)                      

Art. 54. As sanções dos incisos I a IV do art. 53 serão 
aplicadas por ato motivado do diretor do 
estabelecimento e a do inciso V, por prévio e 
fundamentado despacho do juiz 
competente.                       

§ 1o A autorização para a inclusão do preso em regime 
disciplinar dependerá de requerimento 
CIRCUNSTANCIADO ELABORADO PELO DIRETOR DO 
ESTABELECIMENTO OU OUTRA AUTORIDADE 
ADMINISTRATIVA 

§ 2o A decisão judicial sobre inclusão de preso em 
regime disciplinar será precedida de manifestação do 
Ministério Público e da defesa e prolatada no prazo 
máximo de 15 dias. 

PROCEDIMENTO PARA INSERÇÃO DO PRESO NO 
RDD 

• Diretor requer ao magistrado a inclusão 

• O juiz determina a manifestação do MP e da 
defesa  

• Juiz decide no prazo máximo de 15 dias 

Art. 55. As recompensas têm em vista o bom 
comportamento reconhecido em favor do condenado, 
de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação 
ao trabalho. 

Art. 56. São recompensas: 

I - o elogio; 

II - a concessão de regalias. 

Parágrafo único. A legislação local e os regulamentos 
estabelecerão a natureza e a forma de concessão de 
regalias. 

REGRAS DE MANDELA: As recompensas são 
estimuladas pelas Regras Mínimas da ONU (atualizadas 
pelas de Mandela, preceito 95): “Toda unidade prisional 
deve estabelecer sistemas de privilégios adequados 
para as diferentes classes de presos e diferentes 
métodos de tratamento, a fim de incentivar uma boa 
conduta, desenvolver o senso de responsabilidade e 
assegurar o interesse e a cooperação dos presos no seu 
tratamento”. 

 

SUBSEÇÃO IV 

Da Aplicação das Sanções 

Art. 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-
ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e 
as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso 
e seu tempo de prisão.                  

Parágrafo único. Nas faltas graves, aplicam-se as 
sanções previstas nos incisos III a V do art. 53 desta 
Lei.         

SANÇÕES PARA AS FALTAS GRAVES 

• Suspensão ou restrição de direitos (regra: 30 
dias) 

• Isolamento na própria cela (regra: 30 dias) 

• Inclusão no regime disciplinar diferenciado 
(regra: até 02 anos) 

Enunciado 30 da I Jornada de Direito Penal e 
Processo Penal CJF/STJ-2020: A decisão do 
Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) que 
avalia a falta disciplinar sujeita-se a posterior análise 
e decisão judicial, podendo ser novamente 
examinadas as questões de fato e de direito, bem 
como o magistrado proferir nova decisão, para 
reconhecimento ou não da referida falta. 

 

 

Súmula 526-STJ: O reconhecimento de falta grave 
decorrente do cometimento de fato definido como 
crime doloso no cumprimento da pena prescinde do 
trânsito em julgado de sentença penal condenatória no 
processo penal instaurado para apuração do fato.  

Súmula 533-STJ: Para o reconhecimento da prática de 
falta disciplinar no âmbito da execução penal, é 
imprescindível a instauração de procedimento 
administrativo pelo diretor do estabelecimento 
prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado 
por advogado constituído ou defensor público 
nomeado.  

Súmula 534-STJ: A prática de falta grave interrompe a 
contagem do prazo para a progressão de regime de 
cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do 
cometimento dessa infração.  

Súmula 535-STJ: A prática de falta grave não interrompe 
o prazo para fim de comutação de pena ou indulto.  
 
Art. 58. O isolamento, a suspensão e a restrição de 
direitos NÃO PODERÃO EXCEDER A TRINTA DIAS, 

      SÚMULAS  
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ressalvada a hipótese do regime disciplinar 
diferenciado.                   

Parágrafo único. O isolamento será sempre comunicado 
ao Juiz da execução. 

SUBSEÇÃO V 

Do Procedimento Disciplinar 

Art. 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser 
INSTAURADO O PROCEDIMENTO PARA SUA APURAÇÃO, 
conforme regulamento, assegurado o direito de defesa. 

Parágrafo único. A decisão será motivada. 

 

A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em 
audiência de justificação realizada na presença do 
defensor e do Ministério Público, AFASTA A 
NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD), assim como supre 
eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no 
PAD instaurado para apurar a prática de falta grave 
durante o cumprimento da pena. STF. Plenário. RE 
972598, Rel. Roberto Barroso, julgado em 04/05/2020 
(Repercussão Geral – Tema 941) (Info 985 – clipping) 
DIZER O DIREITO. 

Art. 60. A autoridade administrativa poderá decretar o 
isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de ATÉ DEZ 
DIAS. A inclusão do preso no regime disciplinar 
diferenciado, no interesse da disciplina e da averiguação 
do fato, dependerá de despacho do juiz competente.      

PRAZOS DO ISOLAMENTO 

ISOLAMENTO 
PREVENTIVO 
(ART. 60, LEP) 

ISOLAMENTO CELULAR 
(ART. 53, IV, LEP) 

Até 10 dias Até 30 dias 

Parágrafo único. O tempo de isolamento ou inclusão 
preventiva no regime disciplinar diferenciado SERÁ 
COMPUTADO no período de cumprimento da sanção 
disciplinar. 

TÍTULO III 

Dos Órgãos da Execução Penal 

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

Art. 61. São órgãos da execução penal: 

I - o Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária; 

II - o Juízo da Execução; 

III - o Ministério Público; 

IV - o Conselho Penitenciário; 

V - os Departamentos Penitenciários; 

VI - o Patronato; 

VII - o Conselho da Comunidade. 

VIII - a Defensoria Pública.                    (Incluído pela Lei 
nº 12.313, de 2010). 

CAPÍTULO II 

Do Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária 

Art. 62. O Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária, com sede na Capital da República, é 
subordinado ao Ministério da Justiça. 

Art. 63. O Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária será integrado por 13 (treze) membros 
designados através de ato do Ministério da Justiça, 
dentre professores e profissionais da área do Direito 
Penal, Processual Penal, Penitenciário e ciências 
correlatas, bem como por representantes da 
comunidade e dos Ministérios da área social. 

Parágrafo único. O mandato dos membros do Conselho 
terá duração de 2 (dois) anos, renovado 1/3 (um terço) 
em cada ano. 

Art. 64. Ao Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária, no exercício de suas atividades, em 
âmbito federal ou estadual, incumbe: 

I - propor diretrizes da política criminal quanto à 
prevenção do delito, administração da Justiça Criminal e 
execução das penas e das medidas de segurança; 

II - contribuir na elaboração de planos nacionais de 
desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da 
política criminal e penitenciária; 

  JURISPRUDÊNCIA  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12313.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12313.htm#art2
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III - promover a avaliação periódica do sistema criminal 
para a sua adequação às necessidades do País; 

IV - estimular e promover a pesquisa criminológica; 

V - elaborar programa nacional penitenciário de 
formação e aperfeiçoamento do servidor; 

VI - estabelecer regras sobre a arquitetura e construção 
de estabelecimentos penais e casas de albergados; 

VII - estabelecer os critérios para a elaboração da 
estatística criminal; 

VIII - inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais, 
bem assim informar-se, mediante relatórios do 
Conselho Penitenciário, requisições, visitas ou outros 
meios, acerca do desenvolvimento da execução penal 
nos Estados, Territórios e Distrito Federal, propondo às 
autoridades dela incumbida as medidas necessárias ao 
seu aprimoramento; 

IX - representar ao Juiz da execução ou à autoridade 
administrativa para instauração de sindicância ou 
procedimento administrativo, em caso de violação das 
normas referentes à execução penal; 

X - representar à autoridade competente para a 
interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento 
penal. 

CAPÍTULO III 

Do Juízo da Execução 

Art. 65. A execução penal competirá ao Juiz indicado na 
lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao 
da sentença. 

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: 

I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de 
qualquer modo favorecer o condenado; 

II - declarar extinta a punibilidade; 

III - decidir sobre: 

a) soma ou unificação de penas; 

b) progressão ou regressão nos regimes; 

c) detração e remição da pena; 

d) suspensão condicional da pena; 

e) livramento condicional; 

f) incidentes da execução. 

IV - autorizar saídas temporárias; 

V - determinar: 

a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos 
e fiscalizar sua execução; 

b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa 
em privativa de liberdade; 

c) a conversão da pena privativa de liberdade em 
restritiva de direitos; 

d) a aplicação da medida de segurança, bem como a 
substituição da pena por medida de segurança; 

e) a revogação da medida de segurança; 

f) a desinternação e o restabelecimento da situação 
anterior; 

g) o cumprimento de pena ou medida de segurança em 
outra comarca; 

h) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 
1º, do artigo 86, desta Lei. 

VI - zelar pelo correto cumprimento da pena e da 
medida de segurança; 

VII - inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos 
penais, tomando providências para o adequado 
funcionamento e promovendo, quando for o caso, a 
apuração de responsabilidade; 

VIII - interditar, no todo ou em parte, estabelecimento 
penal que estiver funcionando em condições 
inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta 
Lei; 

IX - compor e instalar o Conselho da Comunidade. 

X – emitir anualmente atestado de pena a 
cumprir.              
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CAPÍTULO IV 

Do Ministério Público 

Art. 67. O Ministério Público fiscalizará a execução da 
pena e da medida de segurança, oficiando no processo 
executivo e nos incidentes da execução. 

Art. 68. Incumbe, ainda, ao Ministério Público: 

I - fiscalizar a regularidade formal das guias de 
recolhimento e de internamento; 

II - requerer: 

a) todas as providências necessárias ao 
desenvolvimento do processo executivo; 

b) a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de 
execução; 

c) a aplicação de medida de segurança, bem como a 
SUBSTITUIÇÃO da pena por medida de segurança; 

d) a revogação da medida de segurança; 

e) a conversão de penas, a progressão ou regressão nos 
regimes e a revogação da suspensão condicional da 
pena e do livramento condicional; 

f) a internação, a desinternação e o restabelecimento da 
situação anterior. 

III - interpor recursos de decisões proferidas pela 
autoridade judiciária, durante a execução. 

Parágrafo único. O órgão do Ministério Público visitará 
mensalmente os estabelecimentos penais, registrando a 
sua presença em livro próprio. 

CAPÍTULO V 

Do Conselho Penitenciário 

Art. 69. O Conselho Penitenciário é órgão consultivo e 
fiscalizador da execução da pena. 

§ 1º O Conselho será integrado por membros nomeados 
pelo Governador do Estado, do Distrito Federal e dos 
Territórios, dentre professores e profissionais da área 
do Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário e 
ciências correlatas, bem como por representantes da 
comunidade. A legislação federal e estadual regulará o 
seu funcionamento. 

§ 2º O mandato dos membros do Conselho 
Penitenciário terá a duração de 4 (quatro) anos. 

DURAÇÃO DOS MANDATOS 

CONSELHO  
PENITENCIÁRIO 

CONSELHO NACIONAL 
DE POLÍTICA CRIMINAL 

E PENITENCIÁRIA 

Duração de 4 (quatro) 
anos 

02 anos, renovado em 
1/3 em cada ano. 

Art. 70. Incumbe ao Conselho Penitenciário: 

I - emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, 
excetuada a hipótese de pedido de indulto com base no 
estado de saúde do preso;               

II - inspecionar os estabelecimentos e serviços penais; 

III - apresentar, no 1º (primeiro) trimestre de cada ano, 
ao Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária, relatório dos trabalhos efetuados no 
exercício anterior; 

IV - supervisionar os patronatos, bem como a assistência 
aos egressos. 

CAPÍTULO VI 

Dos Departamentos Penitenciários 

SEÇÃO I 

Do Departamento Penitenciário Nacional 

Art. 71. O Departamento Penitenciário Nacional, 
subordinado ao Ministério da Justiça, é órgão executivo 
da Política Penitenciária Nacional e de apoio 
administrativo e financeiro do Conselho Nacional de 
Política Criminal e Penitenciária. 

Art. 72. São atribuições do Departamento Penitenciário 
Nacional: 

I - acompanhar a fiel aplicação das normas de execução 
penal em todo o Território Nacional; 

II - inspecionar e fiscalizar periodicamente os 
estabelecimentos e serviços penais; 

III - assistir tecnicamente as Unidades Federativas na 
implementação dos princípios e regras estabelecidos 
nesta Lei; 
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IV - colaborar com as Unidades Federativas mediante 
convênios, na implantação de estabelecimentos e 
serviços penais; 

V - colaborar com as Unidades Federativas para a 
realização de cursos de formação de pessoal 
penitenciário e de ensino profissionalizante do 
condenado e do internado. 

VI – estabelecer, mediante convênios com as unidades 
federativas, o cadastro nacional das vagas existentes em 
estabelecimentos locais destinadas ao cumprimento de 
penas privativas de liberdade aplicadas pela justiça de 
outra unidade federativa, em especial para presos 
sujeitos a regime disciplinar.     

 

VII - acompanhar a execução da pena DAS MULHERES 
BENEFICIADAS PELA PROGRESSÃO ESPECIAL DE QUE 
TRATA O § 3º DO ART. 112 DESTA LEI, monitorando sua 
integração social e a ocorrência de reincidência, 
específica ou não, mediante a realização de avaliações 
periódicas e de estatísticas criminais.                 

§ 1º  Incumbem também ao Departamento a 
coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais 
e de internamento federais.            

  

§ 2º  Os resultados obtidos por meio do monitoramento 
e das avaliações periódicas previstas no inciso VII 
do caput deste artigo serão utilizados para, EM FUNÇÃO 
DA EFETIVIDADE DA PROGRESSÃO ESPECIAL PARA A 
RESSOCIALIZAÇÃO DAS MULHERES DE QUE TRATA O § 
3º DO ART. 112 DESTA LEI, avaliar eventual 
desnecessidade do regime fechado de cumprimento de 
pena para essas mulheres nos casos de crimes 
cometidos SEM violência ou grave ameaça.              

SEÇÃO II 

Do Departamento Penitenciário Local 

Art. 73. A legislação local poderá criar Departamento 
Penitenciário ou órgão similar, com as atribuições que 
estabelecer. 

Art. 74. O Departamento Penitenciário local, ou órgão 
similar, tem por finalidade supervisionar e coordenar os 
estabelecimentos penais da Unidade da Federação a 
que pertencer. 

Parágrafo único.  Os órgãos referidos no caput deste 
artigo realizarão o acompanhamento de que trata o 
inciso VII do caput do art. 72 desta Lei e encaminharão 
ao Departamento Penitenciário Nacional os resultados 
obtidos.                  

SEÇÃO III 

Da Direção e do Pessoal dos Estabelecimentos Penais 

Art. 75. O ocupante do cargo de DIRETOR de 
estabelecimento deverá satisfazer os seguintes 
requisitos: 

I - ser portador de diploma de nível superior de Direito, 
ou Psicologia, ou Ciências Sociais, ou Pedagogia, ou 
Serviços Sociais; 

II - possuir experiência administrativa na área; 

III - ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o 
desempenho da função. 

Parágrafo único. O diretor deverá RESIDIR NO 
ESTABELECIMENTO, OU NAS PROXIMIDADES, e dedicará 
tempo INTEGRAL à sua função. 

Art. 76. O Quadro do Pessoal Penitenciário será 
organizado em diferentes categorias funcionais, 
segundo as necessidades do serviço, com especificação 
de atribuições relativas às funções de direção, chefia e 
assessoramento do estabelecimento e às demais 
funções. 

Art. 77. A escolha do pessoal administrativo, 
especializado, de instrução técnica e de vigilância 
atenderá a vocação, preparação profissional e 
antecedentes pessoais do candidato. 

§ 1° O ingresso do pessoal penitenciário, bem como a 
progressão ou a ascensão funcional dependerão de 
cursos específicos de formação, procedendo-se à 
reciclagem periódica dos servidores em exercício. 

§ 2º No estabelecimento para mulheres SOMENTE SE 
PERMITIRÁ O TRABALHO DE PESSOAL DO SEXO 
FEMININO, salvo quando se tratar de pessoal técnico 
especializado. 

 

 

 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 
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CAPÍTULO VII 

Do Patronato 

Art. 78. O Patronato público ou particular destina-se a 
prestar assistência aos albergados e aos egressos (artigo 
26). 

Art. 79. Incumbe também ao Patronato:  

I - orientar os condenados à pena restritiva de direitos; 

II - fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de 
serviço à comunidade e de limitação de fim de semana; 

III - colaborar na fiscalização do cumprimento das 
condições da suspensão e do livramento condicional. 

 

CAPÍTULO VIII 

Do Conselho da Comunidade 

Art. 80.  Haverá, EM CADA COMARCA, um Conselho da 
Comunidade composto, no mínimo, por 1 (um) 
representante de associação comercial ou industrial, 1 
(um) advogado indicado pela Seção da Ordem dos 
Advogados do Brasil, 1 (um) Defensor Público indicado 
pelo Defensor Público Geral e 1 (um) assistente social 
escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho 
Nacional de Assistentes Sociais. 

Parágrafo único. Na falta da representação prevista 
neste artigo, ficará a critério do Juiz da execução a 
escolha dos integrantes do Conselho. 

COMPOSIÇÃO MÍNIMA DO CONSELHO DA 
COMUNIDADE 

No mínimo: 

• 1 (um) representante de associação comercial ou 
industrial,  

• 1 (um) advogado indicado pela Seção da Ordem 
dos Advogados do Brasil,  

• 1 (um) Defensor Público indicado pelo Defensor 
Público Geral e  

• 1 (um) assistente social escolhido pela Delegacia 
Seccional do Conselho Nacional de Assistentes 
Sociais. 

Art. 81. Incumbe ao Conselho da Comunidade: 

I - visitar, pelo menos mensalmente, os 
estabelecimentos penais existentes na comarca; 

II - entrevistar presos; 

III - apresentar relatórios mensais ao Juiz da execução e 
ao Conselho Penitenciário; 

IV - diligenciar a obtenção de recursos materiais e 
humanos para melhor assistência ao preso ou 
internado, em harmonia com a direção do 
estabelecimento. 

 

CAPÍTULO IX 

DA DEFENSORIA PÚBLICA 

Art. 81-A.  A DEFENSORIA PÚBLICA velará pela regular 
execução da pena e da medida de segurança, oficiando, 
no processo executivo e nos incidentes da execução, 
para a defesa dos necessitados em todos os graus e 
instâncias, de forma individual e coletiva.                    

Art. 81-B.  Incumbe, ainda, à Defensoria Pública:        

I - requerer:                   

a) todas as providências necessárias ao 
desenvolvimento do processo executivo;         

b) a aplicação aos casos julgados de lei posterior que de 
qualquer modo favorecer o condenado; (NOVATIO 
LEGIS IN MELLIUS)                     

c) a declaração de extinção da punibilidade;                     

d) a unificação de penas;                   

e) a detração e remição da pena;                

f) a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de 
execução;                      

g) a aplicação de medida de segurança e sua revogação, 
bem como a substituição da pena por medida de 
segurança;                       

h) a conversão de penas, a progressão nos regimes, a 
suspensão condicional da pena, o livramento 
condicional, a comutação de pena e o indulto; 

i) a autorização de saídas temporárias;               

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 
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j) a internação, a desinternação e o restabelecimento da 
situação anterior;                  

k) o cumprimento de pena ou medida de segurança em 
outra comarca;                       

l) a remoção do condenado na hipótese prevista no § 
1o do art. 86 desta Lei;                   

II - requerer a emissão anual do atestado de pena a 
cumprir;                      

III - interpor recursos de decisões proferidas pela 
autoridade judiciária ou administrativa durante a 
execução;                         

IV - representar ao Juiz da execução ou à autoridade 
administrativa para instauração de sindicância ou 
procedimento administrativo em caso de violação das 
normas referentes à execução penal;                     

V - visitar os estabelecimentos penais, tomando 
providências para o adequado funcionamento, e 
requerer, quando for o caso, a apuração de 
responsabilidade;               

VI - requerer à autoridade competente a interdição, no 
todo ou em parte, de estabelecimento penal (ATENÇÃO 
PROVAS DE SEGUNDA FASE COM PEÇAS PROCESSUAIS 
ENVOLVENDO ACP’S SOBRE INTERDIÇÃO DE 
PRESÍDIOS).                  

Parágrafo único.  O órgão da Defensoria Pública visitará 
PERIODICAMENTE os estabelecimentos penais, 
registrando a sua presença em livro próprio 

ÓRGÃOS DA EXECUÇÃO PENAL 

1. Conselho Nacional de Política Criminal,  
2. Juízo da execução,  
3. Ministério Público,  
4. Conselho Penitenciário,  
5. Departamentos Penitenciários,  
6. Patronato,  
7. Conselho de Comunidade e  
8. Defensoria Pública (inserida expressamente apenas 

em 2010) 
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CONVENÇÃO INTERAMERICANA 
PARA PREVENIR, PUNIR E 
ERRADICAR A VIOLÊNCIA 

CONTRA A MULHER, 
“CONVENÇÃO DE BELÉM DO 

PARÁ” 
  
(Adotada em Belém do Pará, Brasil, em 9 de junho de 
1994, no Vigésimo Quarto Período Ordinário de Sessões 
da Assembleia Geral) 
  
 

ORIGEM 

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 
Erradicar a Violência Contra a Mulher (Convenção de 
Belém do Pará) foi concluída pela Assembleia Geral 
da OEA, em Belém do Pará, no Brasil, em 9 de junho 
de 1994, como resposta à situação de violência 
contra mulheres existente na América. 

 
            OS ESTADOS PARTES NESTA CONVENÇÃO, 
  
RECONHECENDO que o respeito irrestrito aos direitos 
humanos foi consagrado na Declaração Americana dos 
Direitos e Deveres do Homem e na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos e reafirmado em outros 
instrumentos internacionais e regionais; 
  
AFIRMANDO que a violência contra a mulher constitui 
violação dos direitos humanos e liberdades fundamentais 
e limita total ou parcialmente a observância, gozo e 
exercício de tais direitos e liberdades; 
  
PREOCUPADOS porque a violência contra a mulher 
constitui ofensa contra a dignidade humana e é 
manifestação das relações de poder historicamente 
desiguais entre mulheres e homens; 
  
RECORDANDO a Declaração para a Erradicação da 
Violência contra a Mulher, aprovada na Vigésima Quinta 
Assembléia de Delegadas da Comissão Interamericana de 
Mulheres, e afirmando que a violência contra a mulher 
permeia todos os setores da sociedade, 
independentemente de classe, raça ou grupo étnico, 
renda, cultura, nível educacional, idade ou religião, e 
afeta negativamente suas próprias bases; 
  
  CONVENCIDOS de que a eliminação da violência contra 
a mulher é condição indispensável para seu 
desenvolvimento individual e social e sua plena e 
igualitária participação em todas as esferas de vida; e 
  

CONVENCIDOS de que a adoção de uma convenção para 
prevenir, punir e erradicar todas as formas de violência 
contra a mulher, no âmbito da Organização dos Estados 
Americanos, constitui positiva contribuição no sentido de 
proteger os direitos da mulher e eliminar as situações de 
violência contra ela, 
  
CONVIERAM no seguinte: 
  

CAPÍTULO I 
 

DEFINIÇÃO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
  

Artigo 1 
  
Para os efeitos desta Convenção, entender-se-á por 
violência contra a mulher qualquer ato ou conduta 
baseada no gênero, que cause morte, dano ou 
sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na 
esfera pública como na esfera privada. 
 

CASO MARIA DA PENHA MAIA FERNANDES 
O Caso Maria da Penha Maia Fernandes foi um divisor 
de águas no assunto violência doméstica no Brasil e 
na América Latina. Foi neste caso que a Comissão 
Interamericana (e não a Corte IDH), pela primeira vez 
aplicou a Convenção de Belém do Pará para sustentar 
a responsabilidade do Estado no que tange ao dever 
de prevenir, sancionar e erradicar a violência 
doméstica contra a mulher. 
 
A Comissão Interamericana, em seu relatório anual 
nos anos 2000, assim estabeleceu: 
 
“A denúncia alega a tolerância da República 
Federativa do Brasil (doravante denominada “Brasil” 
ou “o Estado”) para com a violência cometida por 
Marco Antônio Heredia Viveiros em seu domicílio na 
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, contra a sua 
então esposa Maria da Penha Maia Fernandes 
durante os anos de convivência matrimonial, que 
culminou numa tentativa de homicídio e novas 
agressões em maio e junho de 1983. Maria da Penha, 
em decorrência dessas agressões, sofre de paraplegia 
irreversível e outras enfermidades desde esse ano. 
Denuncia-se a tolerância do Estado, por não haver 
efetivamente tomado por mais de 15 anos as 
medidas necessárias para processar e punir o 
agressor, apesar das denúncias efetuadas” 
 

Desta forma, entre as recomendações da Comissão 
que foram estabelecidas ao Brasil, estava a de 
adequar sua legislação aos termos da Convenção 
Americana. Foi a partir daí, como bem lembra a 
doutrina, que o Estado brasileiro se preocupou em 
aprovar uma lei específica sobre o tema, que seria a 
então Lei nº 11.340/2006, mais conhecida como Lei 
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Maria da Penha, em homenagem à vítima Maria da 
Penha Maia Fernandes. 

No caso, a Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos reiterou ao Estado Brasileiro as seguintes 
recomendações8: 

1.                  Completar rápida e efetivamente o 
processamento penal do responsável da agressão e 
tentativa de homicídio em prejuízo da Senhora Maria 
da Penha Fernandes Maia.  

2.                  Proceder a uma investigação séria, 
imparcial e exaustiva a fim de determinar a 
responsabilidade pelas irregularidades e atrasos 
injustificados que impediram o processamento 
rápido e efetivo do responsável, bem como tomar as 
medidas administrativas, legislativas e judiciárias 
correspondentes. 

3.                  Adotar, sem prejuízo das ações que 
possam ser instauradas contra o responsável civil da 
agressão, as medidas necessárias para que o Estado 
assegure à vítima adequada reparação simbólica e 
material pelas violações aqui estabelecidas, 
particularmente por sua falha em oferecer um 
recurso rápido e efetivo; por manter o caso na 
impunidade por mais de quinze anos; e por impedir 
com esse atraso a possibilidade oportuna de ação de 
reparação e indenização civil. 

4.                  Prosseguir e intensificar o processo de 
reforma que evite a tolerância estatal e o tratamento 
discriminatório com respeito à violência doméstica 
contra mulheres no Brasil.  A Comissão recomenda 
particularmente o seguinte: 

a)       Medidas de capacitação e sensibilização dos 
funcionários judiciais e policiais especializados para 
que compreendam a importância de não tolerar a 
violência doméstica; 

b)       Simplificar os procedimentos judiciais penais a 
fim de que possa ser reduzido o tempo processual, 
sem afetar os direitos e garantias de devido processo; 

c)       O estabelecimento de formas alternativas às 
judiciais, rápidas e efetivas de solução de conflitos 
intrafamiliares, bem como de sensibilização com 
respeito à sua gravidade e às consequências penais 
que gera; 

 
8 Disponível em: 
https://www.cidh.oas.org/annualrep/2000port/12051.htm#:~:text=A%20
Comiss%C3%A3o%20Interamericana%20de%20Direitos%20Humanos%20

d)       Multiplicar o número de delegacias policiais 
especiais para a defesa dos direitos da mulher e dotá-
las dos recursos especiais necessários à efetiva 
tramitação e investigação de todas as denúncias de 
violência doméstica, bem como prestar apoio ao 
Ministério Público na preparação de seus informes 
judiciais. 

e)       Incluir em seus planos pedagógicos unidades 
curriculares destinadas à compreensão da 
importância do respeito à mulher e a seus direitos 
reconhecidos na Convenção de Belém do Pará, bem 
como ao manejo dos conflitos intrafamiliares. 

5.       Apresentar à Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos, dentro do prazo de 60 dias a partir 
da transmissão deste relatório ao Estado, um 
relatório sobre o cumprimento destas 
recomendações para os efeitos previstos no artigo 
51(1) da Convenção Americana. 

 
Artigo 2 

  
Entende-se que a violência contra a mulher abrange a 
violência física, sexual e psicológica: 
  
a.       ocorrida no âmbito da família ou unidade 
doméstica ou em qualquer relação interpessoal, quer o 
agressor compartilhe, tenha compartilhado ou não a sua 
residência, incluindo-se, entre outras formas, o estupro, 
maus-tratos e abuso sexual; 

  
b.       ocorrida na comunidade e cometida por qualquer 
pessoa, incluindo, entre outras formas, o estupro, abuso 
sexual, tortura, tráfico de mulheres, prostituição 
forçada, sequestro e assédio sexual no local de trabalho, 
bem como em instituições educacionais, serviços de 
saúde ou qualquer outro local; e 

  
c.       perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus 
agentes, onde quer que ocorra. 
  

CAPÍTULO II 
 

DIREITOS PROTEGIDOS 
 

Artigo 3 
  
 Toda mulher tem direito a ser livre de violência, tanto na 
esfera pública como na esfera privada. 
 
 

reitera%20ao%20Estado%20Brasileiro,2. Acesso em 30 de setembro de 
2020. 

https://www.cidh.oas.org/annualrep/2000port/12051.htm#:~:text=A%20Comiss%C3%A3o%20Interamericana%20de%20Direitos%20Humanos%20reitera%20ao%20Estado%20Brasileiro,2
https://www.cidh.oas.org/annualrep/2000port/12051.htm#:~:text=A%20Comiss%C3%A3o%20Interamericana%20de%20Direitos%20Humanos%20reitera%20ao%20Estado%20Brasileiro,2
https://www.cidh.oas.org/annualrep/2000port/12051.htm#:~:text=A%20Comiss%C3%A3o%20Interamericana%20de%20Direitos%20Humanos%20reitera%20ao%20Estado%20Brasileiro,2
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Artigo 4 
  
Toda mulher tem direito ao reconhecimento, desfrute, 
exercício e proteção de todos os direitos humanos e 
liberdades consagrados em todos os instrumentos 
regionais e internacionais relativos aos direitos 
humanos.  Estes direitos abrangem, entre outros: 
  
a.       direito a que se respeite sua vida; 

  
b.       direito a que se respeite sua integridade física, 
mental e moral; 

  
c.       direito à liberdade e à segurança pessoais; 

  
d.       direito a não ser submetida a tortura; 

  
e.       direito a que se respeite a dignidade inerente à sua 
pessoa e a que se proteja sua família; 

  
f.        direito a igual proteção perante a lei e da lei; 

  
g.       direito a recurso simples e rápido perante tribunal 
competente que a proteja contra atos que violem seus 
direitos; 
 
h.       direito de livre associação; 

  
i.        direito à liberdade de professar a própria religião e 
as próprias crenças, de acordo com a lei; e 

  
j.        direito a ter igualdade de acesso às funções públicas 
de seu país e a participar nos assuntos públicos, inclusive 
na tomada de decisões. 
  

Artigo 5 
  
Toda mulher poderá exercer livre e plenamente seus 
direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais e 
contará com a total proteção desses direitos consagrados 
nos instrumentos regionais e internacionais sobre 
direitos humanos.  Os Estados Partes reconhecem que a 
violência contra a mulher impede e anula o exercício 
desses direitos. 
  

Artigo 6 
  
O direito de toda mulher a ser livre de violência abrange, 
entre outros: 
  
 a.     o direito da mulher a ser livre de todas as formas de 
discriminação; e 

  

 
9 PAIVA, Caio. HEEMANN, Thimotie Aragon. Jurisprudência Internacional de 
Direitos Humanos. 3º Edição. Belo Horizonte. Editora CEI, 2020, p. 191. 

b.     o direito da mulher a ser valorizada e educada livre 
de padrões estereotipados de comportamento e 
costumes sociais e culturais baseados em conceitos de 
inferioridade ou subordinação.  
  

APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE BELÉM DO PARÁ 
PELA PRIMEIRA VEZ 

Foi no “Caso Presídio Miguel Castro Castro vs Peru” o 
primeiro caso de aplicação da Convenção de Belém 
do Pará e também o primeiro caso sobre violência de 
gênero contra mulher perante a Corte IDH. 
 
Sobre o caso, pontuam Caio Paiva e Thimotie Aragon 
(2020, p. 190): “Os fatos do presente caso se 
desenvolveram no marco do conflito armado do Peru. 
Entre os dias 6 e 9 de maio de 1992, o Estado peruano 
executou uma operação chamada “Remoção 1”, cuja 
presumida finalidade era o traslado de 
aproximadamente 90 mulheres presas no 
estabelecimento penal “Miguel Castro Castro” para 
centros penitenciários femininos. A Polícia Nacional 
derrubou parte da parede externa do pátio do 
pavilhão 1A utilizando explosivos. Simultaneamente, 
os efetivos policiais tomaram o controle dos tetos do 
presídio abrindo buracos, por dos quais realizaram 
disparos com armas de fogo (...) A operação gerou a 
morte de dezenas de internos, assim como deixou 
muitos feridos (...) Três das mulheres presas no 
estabelecimento penal “Miguel Castro Castro” 
estavam grávidas”. 
 
Este caso, portanto, como lembra a doutrina, “possui 
uma dupla importância histórica, tendo sido o 
primeiro caso em que a Corte IDH aplicou a 
Convenção de Belém do Pará e também o primeiro 
caso enfrentado pela Corte em que houve uma 
abordagem sobre violência de gênero contra a 
mulher.”9 
 
ATENÇÃO: cuidado para não confundir. O Caso 
González e outras vs México (Campo Algodoeiro) foi 
o primeiro precedente da Corte IDH sobre violência 
estrutural de gênero contra mulher, ficando o Caso 
do Presídio Miguel Castro Castro com o destaque de 
ter sido o primeiro sobre violência de gênero contra 
a mulher (sem a extensão necessária para ser 
considerado estrutural), como apontam Paiva e 
Heemann.10 
 

 
 

 
 
 

10 Idem, p. 191. 
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A Corte Interamericana de Direitos Humanos e a 
violência de gênero 

Primeiro caso 
envolvendo violência de 

gênero 

 Caso do Presídio 
Miguel Castro Castro 

Primeiro caso 
envolvendo violência 
estrutural de gênero 

 Caso “Campo 
Algodoeiro” 

 
 

CAPÍTULO III 
 

DEVERES DOS ESTADOS 
 

Artigo 7 
  
Os Estados Partes condenam todas as formas de violência 
contra a mulher e convêm em adotar, por todos os meios 
apropriados e sem demora, políticas destinadas a 
prevenir, punir e erradicar tal violência e a empenhar-se 
em: 
  
a.       abster-se de qualquer ato ou prática de violência 
contra a mulher e velar por que as autoridades, seus 
funcionários e pessoal, bem como agentes e instituições 
públicos ajam de conformidade com essa obrigação; 

  
b.       agir com o devido zelo para prevenir, investigar e 
punir a violência contra a mulher; 

  
c.       incorporar na sua legislação interna normas penais, 
civis, administrativas e de outra natureza, que sejam 
necessárias para prevenir, punir e erradicar a violência 
contra a mulher, bem como adotar as medidas 
administrativas adequadas que forem aplicáveis; 

  
d.       adotar medidas jurídicas que exijam do agressor 
que se abstenha de perseguir, intimidar e ameaçar a 
mulher ou de fazer uso de qualquer método que 
danifique ou ponha em perigo sua vida ou integridade 
ou danifique sua propriedade; 

  
e.       tomar todas as medidas adequadas, inclusive 
legislativas, para modificar ou abolir leis e regulamentos 
vigentes ou modificar práticas jurídicas ou 
consuetudinárias que respaldem a persistência e a 
tolerância da violência contra a mulher; 

  
f         estabelecer procedimentos jurídicos justos e 
eficazes para a mulher sujeitada a violência, inclusive, 
entre outros, medidas de proteção, juízo oportuno e 
efetivo acesso a tais processos; 

  

 
11 PAIVA, Caio. HEEMANN, Thimotie Aragon. Jurisprudência Internacional 
de Direitos Humanos. 3º Edição. Belo Horizonte. Editora CEI, 2020, p. 285.  

g.       estabelecer mecanismos judiciais e administrativos 
necessários para assegurar que a mulher sujeitada a 
violência tenha efetivo acesso a restituição, reparação do 
dano e outros meios de compensação justos e eficazes; 

  
h.       adotar as medidas legislativas ou de outra natureza 
necessárias à vigência desta Convenção. 
 

CASO VELÁSQUEZ PAÍZ E OUTROS VS GUATEMALA 

Caso também muito importante para nossas provas 
de Defensoria Pública. Para a doutrina, “(...) A Corte 
IDH se deparou com um cenário muito grave na 
Guatemala, em que o Estado não somente falhou na 
investigação da morte da vítima, como também assim 
o fez mediante sucessivas condutas de autoridades 
estatais que discriminaram a senhora Cláudia 
Velásquez Paíz mediante estereótipos de gênero, 
extraindo conclusões precipitadas e preconceituosas 
em relação ao seu modo de vestir (...) Temos no Caso 
Velásquez Paíz um precedente importantíssimo 
contra o machismo enraizado na sociedade e contra 
uma política estatal discriminatória que fez (e ainda 
faz) vítimas por todo o continente americano”. A 
Corte Interamericana censurou de forma 
contundente o comportamento das autoridades 
estatais guatemaltecas, que acabavam fazendo da 
mulher responsável ou merecedora de ter sido 
atacada.”11 

 
Artigo 8 

  
Os Estados Partes convêm em adotar, progressivamente, 
medidas específicas, inclusive programas destinados a: 
  
a.       promover o conhecimento e a observância do 
direito da mulher a uma vida livre de violência e o direito 
da mulher a que se respeitem e protejam seus direitos 
humanos; 

  
b.       modificar os padrões sociais e culturais de conduta 
de homens e mulheres, inclusive a formulação de 
programas formais e não formais adequados a todos os 
níveis do processo educacional, a fim de combater 
preconceitos e costumes e todas as outras práticas 
baseadas na premissa da inferioridade ou superioridade 
de qualquer dos gêneros ou nos papéis estereotipados 
para o homem e a mulher, que legitimem ou exacerbem 
a violência contra a mulher; 

  
c.       promover a educação e treinamento de todo o 
pessoal judiciário e policial e demais funcionários 
responsáveis pela aplicação da lei, bem como do pessoal 
encarregado da implementação de políticas de 
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prevenção, punição e erradicação da violência contra a 
mulher; 

  
d.       prestar serviços especializados apropriados à 
mulher sujeitada a violência, por intermédio de entidades 
dos setores público e privado, inclusive abrigos, serviços 
de orientação familiar, quando for o caso, e atendimento 
e custódia dos menores afetados; 

  
e.       promover e apoiar programas de educação 
governamentais e privados, destinados a conscientizar o 
público para os problemas da violência contra a mulher, 
recursos jurídicos e reparação relacionados com essa 
violência; 

  
f.        proporcionar à mulher sujeitada a violência acesso 
a programas eficazes de reabilitação e treinamento que 
lhe permitam participar plenamente da vida pública, 
privada e social; 

  
g.       incentivar os meios de comunicação a que 
formulem diretrizes adequadas de divulgação, que 
contribuam para a erradicação da violência contra a 
mulher em todas as suas formas e enalteçam o respeito 
pela dignidade da mulher; 

  
h.       assegurar a pesquisa e coleta de estatísticas e 
outras informações relevantes concernentes às causas, 
consequências e frequência da violência contra a mulher, 
a fim de avaliar a eficiência das medidas tomadas para 
prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, 
bem como formular e implementar as mudanças 
necessárias; e 

  
i.        promover a cooperação internacional para o 
intercâmbio de ideias e experiências, bem como a 
execução de programas destinados à proteção da mulher 
sujeitada a violência. 
  

Artigo 9 
  
Para a adoção das medidas a que se refere este capítulo, 
os Estados Partes levarão especialmente em conta a 
situação da mulher vulnerável a violência por sua raça, 
origem étnica ou condição de migrante, de refugiada ou 
de deslocada, entre outros motivos.  Também será 
considerada sujeitada a violência a gestante, deficiente, 
menor, idosa ou em situação socioeconômica 
desfavorável, afetada por situações de conflito armado 
ou de privação da liberdade. 
 
 
 

 
12 PAIVA, Caio. HEEMANN, Thimotie Aragon. Jurisprudência Internacional 
de Direitos Humanos. 3º Edição. Belo Horizonte. Editora CEI, 2020, p. 192.  

CAPÍTULO IV 
  

MECANISMOS INTERAMERICANOS DE PROTEÇÃO 
  

Artigo 10 
  
A fim de proteger o direito de toda mulher a uma vida 
livre de violência, os Estados Partes deverão incluir nos 
relatórios nacionais à Comissão Interamericana de 
Mulheres informações sobre as medidas adotadas para 
prevenir e erradicar a violência contra a mulher, para 
prestar assistência à mulher afetada pela violência, bem 
como sobre as dificuldades que observarem na aplicação 
das mesmas e os fatores que contribuam para a violência 
contra a mulher. 
 

ONDAS DO FEMINISMO PARA A DOUTRINA12 

Primeira 
onda 

Originou-se por meio do movimento 
sufragista realizado durante o século 
XIX e início do século XX em todo o 
mundo, em particular em países como 
França, Reino Unido, Canadá, Países 
Baixos e Estados Unidos. 

Segunda 
onda 

Trata-se de um período de atividade 
feminista que começou na década de 
1960 nos EUA e foi se espalhando por 
todo o mundo ocidental. A segunda 
onda do feminismo ampliou a 
discussão, abordando várias 
questões, como, por exemplo, a 
sexualidade, a família, o mercado de 
trabalho, os direitos sexuais e 
reprodutivos, além da igualdade de 
gênero. Também chamou atenção 
para questões como o problema do 
estupro conjugal e da violência 
doméstica e familiar contra a mulher. 

Terceira 
onda 

A terceira onda do feminismo teve 
início no começo dos anos 1990, 
como resposta aos supostos defeitos 
das duas primeiras ondas feministas. 
A terceira onda do feminismo 
expande os temas feministas para 
incluir um grupo diversificado de 
mulheres com um conjunto de 
identidades variadas, e não apenas 
mulheres brancas e mais abastadas 
financeiramente. Desse modo, as 
feministas ampliaram seus objetivos, 
com foco em ideias novas e abolindo 
expectativas e estereótipos baseados 
em gêneros. Temas polêmicos como 
pornografia, trabalho sexual e 
prostituição não encontram um 
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consenso entre as feministas desta 
onda. 

 
Artigo 11 

  
Os Estados Partes nesta Convenção e a Comissão 
Interamericana de Mulheres poderão solicitar à Corte 
Interamericana de Direitos Humanos parecer sobre a 
interpretação desta Convenção. 
  

Artigo 12 
  
Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou qualquer 
entidade não-governamental juridicamente reconhecida 
em um ou mais Estados membros da Organização, 
poderá apresentar à Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos petições referentes a denúncias ou 
queixas de violação do artigo 7 desta Convenção por um 
Estado Parte, devendo a Comissão considerar tais 
petições de acordo com as normas e procedimentos 
estabelecidos na Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos e no Estatuto e Regulamento da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, para a 
apresentação e consideração de petições. 
  

CAPÍTULO V 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Artigo 13 
  
 Nenhuma das disposições desta Convenção poderá ser 
interpretada no sentido de restringir ou limitar a 
legislação interna dos Estados Partes que ofereça 
proteções e garantias iguais ou maiores para os direitos 
da mulher, bem como salvaguardas para prevenir e 
erradicar a violência contra a mulher. 
  

Artigo 14 
  
Nenhuma das disposições desta Convenção poderá ser 
interpretada no sentido de restringir ou limitar as da 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos ou de 
qualquer outra convenção internacional que ofereça 
proteção igual ou maior nesta matéria. 
  

Artigo 15 
  
Esta Convenção fica aberta à assinatura de todos os 
Estados membros da Organização dos Estados 
Americanos. 
  

Artigo 16 
  
Esta Convenção está sujeita a ratificação.  Os 
instrumentos de ratificação serão depositados na 
Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos. 

  
Artigo 17 

  
Esta Convenção fica aberta à adesão de qualquer outro 
Estado.  Os instrumentos de adesão serão depositados na 
Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos. 
  

Artigo 18 
 

 Os Estados poderão FORMULAR RESERVAS a esta 
Convenção no momento de aprová-la, assiná-la, ratificá-
la ou a ela aderir, desde que tais reservas: 
  
a.       não sejam incompatíveis com o objetivo e propósito 
da Convenção; 

  
b.       não sejam de caráter geral e se refiram 
especificamente a uma ou mais de suas disposições. 
  

Artigo 19 
  
Qualquer Estado Parte poderá apresentar à Assembleia 
Geral, por intermédio da Comissão Interamericana de 
Mulheres, propostas de emenda a esta Convenção. 
  
As emendas entrarão em vigor para os Estados 
ratificantes das mesmas na data em que dois terços dos 
Estados Partes tenham depositado seus respectivos 
instrumentos de ratificação.  Para os demais Estados 
Partes, entrarão em vigor na data em que depositarem 
seus respectivos instrumentos de ratificação. 
  

Artigo 20 
  
Os Estados Partes que tenham duas ou mais unidades 
territoriais em que vigorem sistemas jurídicos diferentes 
relacionados com as questões de que trata esta 
Convenção poderão declarar, no momento de assiná-la, 
de ratificá-la ou de a ela aderir, que a Convenção se 
aplicará a todas as suas unidades territoriais ou somente 
a uma ou mais delas. 
  
Tal declaração poderá ser modificada, em qualquer 
momento, mediante declarações ulteriores, que 
indicarão expressamente a unidade ou as unidades 
territoriais a que se aplicará esta Convenção.  Essas 
declarações ulteriores serão transmitidas à Secretaria-
Geral da Organização dos Estados Americanos e entrarão 
em vigor trinta dias depois de recebidas. 
  

Artigo 21 
  
 Esta Convenção entrará em vigor no trigésimo dia a partir 
da data em que for depositado o segundo instrumento de 
ratificação.  Para cada Estado que ratificar a Convenção 
ou a ela aderir após haver sido depositado o segundo 
instrumento de ratificação, entrará em vigor no trigésimo 
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dia a partir da data em que esse Estado houver 
depositado seu instrumento de ratificação ou adesão. 
  

Artigo 22 
  
 O Secretário-Geral informará a todos os Estados 
membros da Organização dos Estados Americanos a 
entrada em vigor da Convenção. 
 

Artigo 23 
  
O Secretário-Geral da Organização dos Estados 
Americanos apresentará um relatório anual aos Estados 
membros da Organização sobre a situação desta 
Convenção, inclusive sobre as assinaturas e depósitos de 
instrumentos de ratificação, adesão e declaração, bem 
como sobre as reservas que os Estados Partes tiverem 
apresentado e, conforme o caso, um relatório sobre as 
mesmas. 
  

Artigo 24 
  
Esta Convenção vigorará por prazo indefinido, mas 
qualquer Estado Parte poderá denunciá-la mediante o 
depósito na Secretaria-Geral da Organização dos Estados 
Americanos de instrumento que tenha essa 
finalidade.  Um ano após a data do depósito do 
instrumento de denúncia, cessarão os efeitos da 
Convenção para o Estado denunciante, mas subsistirão 
para os demais Estados Partes. 
  

Artigo 25 
  
O instrumento original desta Convenção, cujos textos em 
português, espanhol, francês e inglês são igualmente 
autênticos, será depositado na Secretaria-Geral da 
Organização dos Estados Americanos, que enviará cópia 
autenticada de seu texto ao Secretariado das Nações 
Unidas para registro e publicação, de acordo com o artigo 
102 da Carta das Nações Unidas. 
  
EM FÉ DO QUE os plenipotenciários infra-assinados, 
devidamente autorizados por seus respectivos governos, 
assinam esta Convenção, que se denominará Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência contra a Mulher, “Convenção de Belém do 
Pará”. 
  
EXPEDIDA NA CIDADE DE BELÉM DO PARÁ, BRASIL, no dia 
nove de junho de mil novecentos e noventa e quatro. 
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CONVENÇÃO INTERAMERICANA 
PARA PREVENIR E PUNIR A 

TORTURA 
 

AS TRÊS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS 

Há três Convenções Internacionais que objetivam a 
prevenção da tortura: 1) a Convenção 
Interamericana, que é essa que estamos analisando 
agora; 2) a Convenção da ONU; e 3) A Convenção 
Europeia. 
 
No Brasil, os crimes de tortura estão estabelecidos na 
Lei nº 9.455/1997. 

Os Estados Americanos signatários da presente 
Convenção, 

Conscientes do disposto na Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos, no sentido de que ninguém deve ser 
submetido a torturas, nem a penas ou tratamento 
cruéis, desumanas ou degradantes; 

Reafirmando que todo ato de tortura ou outros 
tratamentos ou penas cruéis, ou desumanas ou 
degradantes constituem uma ofensa à dignidade 
humana e uma negação dos princípios consagrados na 
Carta da Organização dos Estados Americanos e na 
Carta das Nações Unidas, e são violatórios aos direitos 
humanos e liberdades fundamentais proclamados na 
Declaração Universal dos Direitos do Homem; 

Assinalando que, para tornar efetivas as normas 
pertinentes contidas nos instrumentos universais e 
regionais aludidos, é necessário elaborar uma 
convenção interamericana que previna e puna a tortura; 

Reiterando seu propósito de consolidar neste 
Continente as condições que permitam o 
reconhecimento e o respeito da dignidade inerente à 
pessoa humana e assegurem o exercício pleno das suas 
liberdades e direitos fundamentais; 

Convieram o seguinte: 

ARTIGO 1 

Os Estados Partes obrigam-se a prevenir e a punir a 
tortura, nos termos desta Convenção. 

 

 

 

ARTIGO 2 

Para os efeitos desta Convenção, entender-se-á por 
tortura todo ato pelo qual são infligidos 
intencionalmente a uma pessoa penas ou sofrimentos 
físicos ou mentais, com fins de investigação criminal, 
como meio de intimidação, como castigo pessoal, como 
medida preventiva, como pena ou com qualquer outro 
fim. Entender-se-á também como tortura a aplicação, 
sobre uma pessoa, de métodos tendentes a anular a 
personalidade da vítima, ou a diminuir sua capacidade 
física ou mental, embora não causem dor física ou 
angústia psíquica. 

Não estarão compreendidos no conceito de tortura as 
penas ou sofrimentos físicos ou mentais que sejam 
unicamente consequência de medidas legais ou 
inerentes a elas, contato que não incluam a realização 
dos atos ou aplicação dos métodos a que se refere este 
Artigo. 

 

ARTIGO 3 

Serão responsáveis pelo delito de tortura: 

a) Os empregados ou funcionários públicos que, 
atuando nesse caráter, ordenem sua comissão ou 
instiguem ou induzam a ela, cometam-no diretamente 
ou, podendo impedi-lo, não o façam; 

b) As pessoas que, por instigação dos funcionários ou 
empregados públicos a que se refere a alínea a, 
ordenem sua comissão, instiguem ou induzam a ela, 
comentam-no diretamente ou nela sejam cúmplices. 

AUTOR DA TORTURA PARA A CONVENÇÃO 

Perceba que para a Convenção Interamericana, o 
responsável pela tortura tem sempre alguma relação 
com funcionário público/empregado (“a” e “b”). 
Devemos ter cuidado pelo fato de que no âmbito 
legal, a tortura é punida quando praticada por 
qualquer pessoa, tratando-se, como regra geral, de 
crime comum. 
 
Salienta Rogério Sanches: 
 
“Ao contrário do que ocorre em outros países, onde a 
tortura foi tipificada como um crime especial, 
traduzindo-se num comportamento abusivo de 
poder no trato dos direitos fundamentais do cidadão, 
colocando em mira a conduta de funcionários 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 
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públicos, a Lei 9.455/97, em regra, etiquetou a 
tortura como delito comum, isto é, pode ser 
praticado por qualquer pessoa (não exigindo 
qualidade ou condição especial do torturador).”13  

ARTIGO 4 

O fato de haver agido por ordens superiores não eximirá 
da responsabilidade penal correspondente. 

ARTIGO 5 

Não se invocará nem admitirá como justificativa do 
delito de tortura a existência de circunstâncias tais como 
o estado de guerra, a ameaça de guerra, o estado de 
sítio ou emergência, a comoção ou conflito interno, a 
suspensão das garantias constitucionais, a instabilidade 
política interna, ou outras emergências ou calamidades 
públicas. 

Nem a periculosidade do detido ou condenado, nem a 
insegurança do estabelecimento carcerário ou 
penitenciário podem justificar a tortura. 

TEORIA DO CENÁRIO DA BOMBA RELÓGIO  
(ticking time bomb scenario) 

Sobre o delito de tortura, você já ouviu falar na teoria 
do cenário da bomba relógio ou ticking time bomb 
scenario? Essa teoria faz a seguinte proposição: o 
direito à tortura é um direito absoluto ou relativo? 
Imagine que um terrorista programou uma bomba 
relógio que está prestes a explodir. Diante disso, e 
considerando que só ele consegue desarmar a 
bomba, é possível torturá-lo para salvaguardar o 
direito de inúmeras pessoas? 
 
“Como situações típicas hipotéticas deste tipo de 
tortura para salvamento, é normalmente 
apresentado o caso do bombista (ticking time bomb 
scenario), em que a tortura surge como única e 
derradeira possibilidade de obter informações sobre 
a localização ou a desativação de uma bomba relógio, 
colocada para explodir num local populoso, num 
contexto em que o torturado dispõe dessas 
informações, mas se recusa a revelá-las. Trata-se, no 
fundo, de situações de tortura forçadas pelo dilema 
moral ou pela escolha trágica em que se vê colocada 
a autoridade pública que, para evitar um mal maior – 
a morte de pessoas inocentes – recorre à tortura dita 
altruísta, ou seja, utilizada em situações de 
emergência com a estrita finalidade de salvar vidas 

 
13 Legislação Criminal Especial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2009, Coleção Ciências Criminais V. 6, p. 956/957. 
14 NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Coimbra: Almedina, 
2016. Para aprofundamentos, leia o artigo publicado no canal ciências 

humanas ou de resgatar pessoas, num contexto em 
que o tempo urge e a tortura é o derradeiro meio de 
obter informações que podem permitir o êxito da 
operação de salvamento (NOVAIS, 2016, p. 203)”.14 

ARTIGO 6 

Em conformidade com o disposto no artigo 1, os Estados 
Partes tomarão medidas efetivas a fim de prevenir e 
punir a tortura no âmbito de sua jurisdição. 

Os Estados Partes segurar-se-ão de que todos os atos de 
tortura e as tentativas de praticar atos dessa natureza 
sejam considerados delitos em seu direito penal, 
estabelecendo penas severas para sua punição, que 
levem em conta sua gravidade. (MANDADO 
INTERNACIONAL DE CRIMINALIZAÇÃO) 

Os Estados Partes obrigam-se também a tomar medidas 
efetivas para prevenir e punir outros tratamentos ou 
penas cruéis, desumanos ou degradantes, no âmbito de 
sua jurisdição. 

ARTIGO 7 

Os Estados Partes tomarão medidas para que, no 
treinamento de agentes de polícia e de outros 
funcionários públicos responsáveis pela custódia de 
pessoas privadas de liberdade, provisória ou 
definitivamente, e nos interrogatórios, detenção ou 
prisões, se ressalte de maneira especial a proibição do 
emprego da tortura. 

Os Estados Partes tomarão medidas semelhantes para 
evitar outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos 
ou degradantes. 

ARTIGO 8 

Os Estados Partes assegurarão a qualquer pessoa que 
denunciar haver sido submetida a tortura, no âmbito de 
sua jurisdição, o direito de que o caso seja examinado 
de maneira imparcial. 

Quando houver denúncia ou razão fundada para supor 
que haja sido cometido ato de tortura no âmbito de sua 
jurisdição, os Estados Partes garantirão que suas 
autoridades procederão de ofício e Partes garantirão 
que suas autoridades procederão de ofício e 
imediatamente à realização de uma investigação sobre 

criminais. Disponível em: https://canalcienciascriminais.com.br/tortura-
cenario-bomba-relogio/. Acesso em: 29/09/2020. 

https://canalcienciascriminais.com.br/tortura-cenario-bomba-relogio/
https://canalcienciascriminais.com.br/tortura-cenario-bomba-relogio/
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o caso e iniciarão, se for cabível, o respectivo processo 
penal. 

Uma vez esgotado o procedimento jurídico interno do 
Estado e os recursos que este prevê, o caso poderá ser 
submetido a instâncias internacionais, cuja 
competência tenha sido aceita por esse Estado. 

ARTIGO 9 

Os Estado Partes comprometem-se a estabelecer, em 
suas legislações nacionais, normas que garantam 
compensação adequada para as vítimas do delito de 
tortura. 

Nada do disposto neste Artigo afetará o direito que 
possa ter a vítima ou outras pessoas de receber 
compensação em virtude da legislação nacional 
existente. 

ARTIGO 10 

Nenhuma declaração que se comprove haver sido 
obtida mediante tortura poderá se admitida como prova 
num processo, salvo em processo instaurado conta a 
pessoa ou pessoas acusadas de havê-la obtido mediante 
atos de tortura unicamente como prova de que, por 
esse meio, o acusado obteve tal declaração. 

ARTIGO 11 

Os Estados Partes tomarão as medidas necessárias para 
conceder a extradição de toda pessoa acusada de delito 
de tortura ou condenada por esse delito, de 
conformidade com suas legislações nacionais sobre 
extradição e suas obrigações internacionais nessa 
matéria. 

ARTIGO 12 

Todo Estado Parte tomará as medidas necessárias para 
estabelecer sua jurisdição sobre o delito nesta 
Convenção, nos seguintes casos: 

a) quando a tortura houver sido cometida no âmbito de 
sua jurisdição; 

b) quando o suspeito for nacional do Estado Parte de 
que se trate; 

c) quando a vítima for nacional do Estado Parte de que 
se trate e este o considerar apropriado. 

Todo Estado Parte tomará também as medidas 
necessárias para estabelecer sua jurisdição sobre o 
delito descrito nesta Convenção, quando o suspeito se 
encontrar no âmbito de sua jurisdição e o Estado não o 
extraditar, de conformidade com o Artigo 11. 

ARTIGO 13 

O delito a que se refere o Artigo 2 será considerado 
incluído entre os delitos que são motivo de extradição 
em todo tratado de extradição celebrado entre Estados 
Partes. Os Estados Partes comprometem-se a incluir o 
delito de tortura como caso de extradição em todo 
tratado de extradição que celebrarem entre si no futuro. 

Todo Estado Parte que sujeitar a extradição à existência 
de um tratado poderá, se receber de outro Estado Parte, 
com o qual não tiver tratado, uma solicitação de 
extradição, considerar esta Convenção como a base 
jurídica necessária para a extradição referente ao delito 
de tortura. A extradição estará sujeita às demais 
condições exigíveis pelo direito do Estado requerido. 

Os Estados Partes que não sujeitarem a extradição à 
existência de um tratado reconhecerão esses delitos 
como casos de extradição entre eles, respeitando as 
condições exigidas pelo direito do Estado requerido. 

 

Não se conhecerá a extradição nem se procederá à 
devolução da pessoa requerida quando houver suspeita 
fundada de que corre perigo sua vida, de que será 
submetida à tortura, tratamento cruel, desumano ou 
degradante, ou de que será julgada por tribunais de 
exceção ou adhoc, no estado requerente.  

PRINCÍPIO “NON REFOULEMENT” OU NÃO 
DEVOLUÇÃO 

Trata-se de princípio muito importante para nossas 
provas, consistindo na vedação da extradição ou 
devolução de um indivíduo a um Estado, quando lá 
corra risco de sofrer tortura.  

ARTIGO 14 

Quando um Estado Parte não conceder a extradição, 
submeterá o caso às suas autoridades competentes, 
como se o delito houvesse sido cometido no âmbito de 
sua jurisdição, para fins de investigação e, quando for 
cabível, da ação penal, de conformidade com sua 
legislação nacional. A decisão tomada por essas 
autoridades será comunicada ao Estado que houver 
solicitado a extradição. 

 IMPORTANTE 
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ARTIGO 15 

Nada do disposto nesta Convenção poderá ser 
interpretado como limitação do direito de asilo, quando 
for cabível, nem como modificação das obrigações dos 
Estados Partes em matéria de extradição. 

ARTIGO 16 

Esta Convenção deixa a salvo o disposto pela Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos, por outras 
Convenções sobre a matéria e pelo Estatuto da 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos com 
relação ao delito de tortura. 

ARTIGO 17 

Os Estados Partes comprometem-se a informar a 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre as 
medidas legislativas, judiciais, administrativas e de outra 
natureza que adotarem em aplicação desta Convenção. 

De conformidade com suas atribuições, a Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos procurará analisar, 
em seu relatório anual, a situação prevalecente nos 
Estados Membros da Organização dos Estados 
Americanos, no que diz respeito à prevenção e 
supressão da tortura. 

ARTIGO 18 

Esta Convenção estará aberta à assinatura dos Estados 
membros da Organização dos Estados Americanos. 

ARTIGO 19 

Esta Convenção estará sujeita a ratificação. Os 
instrumentos de ratificação serão depositados na 
Secretaria-Geral da Organização dos Estados 
Americanos. 

ARTIGO 20 

Esta Convenção ficará aberta à adesão de qualquer 
outro Estado Americano. Os instrumentos de adesão 
serão depositados na Secretaria-Geral da Organização 
dos Estados Americanos. 

ARTIGO 21 

Os Estados Partes poderão formular reservas a esta 
Convenção no momento de aprová-la, assiná-la, ratificá-
la ou de a ela aderir, contanto que não sejam 

incompatíveis com o objetivo e o fim da Convenção e 
versem sobre uma ou mais disposições específicas. 

ARTIGO 22 

Esta Convenção entrará em vigor no trigésimo dia a 
partir da data em que tenha sido depositado o segundo 
instrumento de ratificação. Para cada Estado que 
ratificar a Convenção ou a ela aderir depois de haver 
sido depositado o segundo instrumento de ratificação, a 
Convenção entrará em vigor no trigésimo dia a partir da 
data em que esse Estado tenha depositado seu 
instrumento de ratificação e adesão. 

ARTIGO 23 

Esta Convenção vigorará indefinidamente, mas 
qualquer dos Estados Partes poderá denunciá-la. O 
instrumento de denúncia será depositado na Secretaria-
Geral da Organização dos Estados Americanos. 
Transcorrido um ano, contado a partir da data de 
depósito do instrumento de denúncia, a Convenção 
cessará em seus efeitos para o Estado denunciante, 
ficando subsistente para os demais Estados Partes. 

ARTIGO 24 

O instrumento original desta Convenção, cujos textos 
em português, espanhol, francês e inglês são 
igualmente autênticos, será depositado na Secretaria-
Geral da Organização dos Estados Americanos, que 
enviará cópias autenticadas do seu texto para registro e 
publicação à Secretaria das Nações Unidas, de 
conformidade com o Artigo 102 da Carta das Nações 
Unidas. A Secretaria-Geral da Organização dos Estados 
Americanos comunicará aos Estados Membros da 
referida  
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ESTATUTO DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA – LEI Nº 13.146, DE 

6 DE JULHO DE 2015 

PARTE GERAL 

TÍTULO I 

MODELOS 

Modelo médico 
(ou de 

integração 
social): 

 “Esse modelo considerava a 
deficiência como um ‘defeito’ 
que necessitava de tratamento 
ou cura. Quem deveria se adaptar 
à vida social eram as pessoas com 
deficiência”. (André de Carvalho 
Ramos) 

Modelo social 
(ou de direitos 
humanos ou de 
inclusão social): 

 Segundo a doutrina de André de 
Carvalho Ramos, para este 
modelo, “a deficiência é 
considerada um conceito social (e 
não médico) em evolução, 
resultante da interação entre 
pessoas com deficiência e as 
barreiras geradas por atitudes e 
pelo ambiente que impedem a 
plena e efetiva participação 
dessas pessoas na sociedade em 
igualdade de oportunidades com 
as demais pessoas. Assim, fica 
evidente que a deficiência está na 
sociedade, não nos atributos dos 
cidadãos que apresentem 
impedimentos físicos, mentais, 
intelectuais ou sensoriais.”  Esse 
modelo é o adotado atualmente 
pelo EPC e pela Convenção de 
Nova York. 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), 
destinada a assegurar e a promover, em condições de 
igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua 
inclusão social e cidadania. 

Parágrafo único. Esta Lei tem como base a Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 
Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso 

Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 
de julho de 2008 , em conformidade com o 
procedimento previsto no § 3º do art. 5º da 
Constituição da República Federativa do Brasil , em 
vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 
de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto nº 
6.949, de 25 de agosto de 2009 , data de início de sua 
vigência no plano interno. 

CONVENÇÃO DE NOVA YORK 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência (Convenção de Nova Iorque) e seu Protocolo 
Facultativo têm natureza jurídica de norma 
constitucional, haja vista terem sido aprovadas pelo rito 
de 3/5 em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional. 

Art. 2º Considera-se PESSOA COM DEFICIÊNCIA aquela 
que tem impedimento de LONGO PRAZO de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 
interação com uma ou mais barreiras, PODE OBSTRUIR 
SUA PARTICIPAÇÃO PLENA E EFETIVA NA SOCIEDADE em 
igualdade de condições com as demais pessoas. 

DOSES DOUTRINÁRIAS 

Para a doutrina, o termo correto é “pessoa com 
deficiência” e não “pessoa portadora de deficiência. Isso 
porque o termo “portadora” realça o “portador”, como 
se fosse possível deixar de ter a deficiência. Assim, a 
expressão utilizada pela Organização das Nações Unidas 
é “pessoas com deficiência” – persons with disabilities, 
conforme consta da Standard Rules e da Convenção da 
ONU de 2006. Cabe salientar, ademais, que, tendo a 
Convenção em tela status normativo equivalente ao de 
emenda constitucional, houve atualização constitucional 
da denominação para “pessoa com deficiência”, que 
deve, a partir de 2009, ser o termo utilizado.”  (André de 
Carvalho Ramos, 2018, p. 297/298). 

§ 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será 
BIOPSICOSSOCIAL, realizada por equipe 
multiprofissional e interdisciplinar e considerará:        

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do 
corpo; 

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; 

III - a limitação no desempenho de atividades; e 

IV - a restrição de participação. 

§ 2º O Poder Executivo criará instrumentos para 
avaliação da deficiência.       
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AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL: DOSES DOUTRINÁRIAS 

A avaliação biopsicossocial nada mais é que “aquela que 
considera aspectos sociais que circundam o deficiente, 
além, por óbvio, de dados médicos capazes de 
demonstrar sua incapacidade. Na avaliação 
biopsicossocial há, portanto, a junção desses dois 
aspectos na abordagem do deficiente, superando-se, 
nessa linha de raciocínio, o simples modelo biológico, 
para se considerar, em acréscimo, fatores sociais outros 
como nível de escolaridade, profissão, composição 
familiar, etc.” Estatuto da Pessoa com Deficiência 
Comentado artigo por artigo. Cristiano Chaves de Farias, 
Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista Pinto. 2. rev., 
ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 23. 

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: 

I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance 
para utilização, com segurança e autonomia, de 
espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, 
edificações, transportes, informação e comunicação, 
inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de 
outros serviços e instalações abertos ao público, de uso 
público ou privados de uso coletivo, tanto na zona 
urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou 
com mobilidade reduzida; 

II - desenho universal: concepção de produtos, 
ambientes, programas e serviços a serem usados por 
todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de 
projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia 
assistiva; 

III - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, 
equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, 
estratégias, práticas e serviços que objetivem promover 
a funcionalidade, relacionada à atividade e à 
participação da pessoa com deficiência ou com 
mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, 
independência, qualidade de vida e inclusão social; 

IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 
comportamento que limite ou impeça a participação 
social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o 
exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade 
de movimento e de expressão, à comunicação, ao 
acesso à informação, à compreensão, à circulação com 
segurança, entre outros, classificadas em: 

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos 
espaços públicos e privados abertos ao público ou de 
uso coletivo; 

b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios 
públicos e privados; 

c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas 
e meios de transportes; 

d) barreiras nas comunicações e na informação: 
qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 
comportamento que dificulte ou impossibilite a 
expressão ou o recebimento de mensagens e de 
informações por intermédio de sistemas de 
comunicação e de tecnologia da informação; 

e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos 
que impeçam ou prejudiquem a participação social da 
pessoa com deficiência em igualdade de condições e 
oportunidades com as demais pessoas; 

e) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou 
impedem o acesso da pessoa com deficiência às 
tecnologias; 

V - comunicação: forma de interação dos cidadãos que 
abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a 
Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de 
textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de 
comunicação tátil, os caracteres ampliados, os 
dispositivos multimídia, assim como a linguagem 
simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios 
de voz digitalizados e os modos, meios e formatos 
aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo 
as tecnologias da informação e das comunicações; 

VI - adaptações razoáveis: adaptações, modificações e 
ajustes necessários e adequados que não acarretem 
ônus desproporcional e indevido, quando requeridos 
em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com 
deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de 
condições e oportunidades com as demais pessoas, 
todos os direitos e liberdades fundamentais; 

VII - elemento de urbanização: quaisquer componentes 
de obras de urbanização, tais como os referentes a 
pavimentação, saneamento, encanamento para 
esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, 
iluminação pública, serviços de comunicação, 
abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os 
que materializam as indicações do planejamento 
urbanístico; 

VIII - mobiliário urbano: conjunto de objetos existentes 
nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou 
adicionados aos elementos de urbanização ou de 
edificação, de forma que sua modificação ou seu 
traslado não provoque alterações substanciais nesses 
elementos, tais como semáforos, postes de sinalização 
e similares, terminais e pontos de acesso coletivo às 
telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, 
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marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de 
natureza análoga; 

IX - pessoa com mobilidade reduzida: aquela que 
tenha, por qualquer motivo, dificuldade de 
movimentação, permanente ou temporária, gerando 
redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da 
coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, 
gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso; 

X - residências inclusivas: unidades de oferta do Serviço 
de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social 
(Suas) localizadas em áreas residenciais da comunidade, 
com estruturas adequadas, que possam contar com 
apoio psicossocial para o atendimento das necessidades 
da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com 
deficiência, em situação de dependência, que não 
dispõem de condições de autossustentabilidade e com 
vínculos familiares fragilizados ou rompidos; 

XI - moradia para a vida independente da pessoa com 
deficiência: moradia com estruturas adequadas capazes 
de proporcionar serviços de apoio coletivos e 
individualizados que respeitem e ampliem o grau de 
autonomia de jovens e adultos com deficiência; 

XII - atendente pessoal: pessoa, membro ou não da 
família, que, com ou sem remuneração, assiste ou 
presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com 
deficiência no exercício de suas atividades diárias, 
excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados 
com profissões legalmente estabelecidas; 

XIII - profissional de apoio escolar: pessoa que exerce 
atividades de alimentação, higiene e locomoção do 
estudante com deficiência e atua em todas as atividades 
escolares nas quais se fizer necessária, em todos os 
níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas 
e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos 
identificados com profissões legalmente estabelecidas; 

XIV - acompanhante: aquele que acompanha a pessoa 
com deficiência, podendo ou não desempenhar as 
funções de atendente pessoal. 

CAPÍTULO II 

DA IGUALDADE E DA NÃO DISCRIMINAÇÃO 

Art. 4º Toda pessoa com deficiência TEM DIREITO À 
IGUALDADE DE OPORTUNIDADES com as demais 
pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de 
discriminação. 

 

 

§ 1º Considera-se discriminação em razão da deficiência 
toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação 
ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de 
prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o 
exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de 
pessoa com deficiência, incluindo a recusa de 
adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias 
assistivas. 

§ 2º A pessoa com deficiência não está obrigada à 
fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. 

DOSES DOUTRINÁRIAS 

Para a doutrina, “ações afirmativas são medidas privadas 
ou políticas públicas objetivando beneficiar determinados 
segmentos da sociedade, sob o fundamento de lhes 
falecerem as mesmas condições de competição em 
virtude de terem sofrido discriminações ou injustiças 
históricas". Princípio da igualdade e ações afirmativas. 
SERGE ATHABAHIAN. São Paulo: RCS Editora, 2004. p. 18) 
 

DUPLA DIMENSÃO DA IGUALDADE PARA O PROFESSOR 
ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS 

VEDAÇÃO DA 
DISCRIMINAÇÃO NEGATIVA 

DISCRIMINAÇÃO  
POSITIVA 

Consiste na proibição de 
discriminação indevida. 

Trata do dever de impor 
uma determinada 
discriminação para a 
obtenção da igualdade 
efetiva, e por isso é 
denominada 
“discriminação positiva” 
(ou “ação afirmativa”). 

Art. 5º A pessoa com deficiência será protegida de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento 
desumano ou degradante. 

Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada 
no caput deste artigo, são considerados especialmente 
vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso, 
com deficiência. 

Art. 6º A deficiência não afeta a plena capacidade civil 
da pessoa, inclusive para: 

I - casar-se e constituir união estável; 

II - exercer direitos sexuais e reprodutivos; 

 IMPORTANTE 



#RUMOADEFENSORIA #DPE-RJ 

 

 

47 

CURSO RDP 
VADINHO RDP© 

DPERJ – META 02 

@CURSOEBLOGRDP 

III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos 
e de ter acesso a informações adequadas sobre 
reprodução e planejamento familiar; 

IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a 
esterilização compulsória; 

V - exercer o direito à família e à convivência familiar e 
comunitária; e 

VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à 
adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas. 

Art. 7º É dever de todos comunicar à autoridade 
competente qualquer forma de ameaça ou de violação 
aos direitos da pessoa com deficiência. 

Parágrafo único. Se, no exercício de suas funções, os 
juízes e os tribunais tiverem conhecimento de fatos que 
caracterizem as violações previstas nesta Lei, DEVEM 
REMETER PEÇAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO para as 
providências cabíveis. 

Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família 
assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
sexualidade, à paternidade e à maternidade, à 
alimentação, à habitação, à educação, à 
profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à 
habilitação e à reabilitação, ao transporte, à 
acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao 
lazer, à informação, à comunicação, aos avanços 
científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre 
outros decorrentes da Constituição Federal, da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de 
outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, 
social e econômico. 

Seção Única 

Do Atendimento Prioritário 

Art. 9º A pessoa com deficiência tem direito a receber 
atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de: 

I - proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 
(extensivo ao acompanhante da pessoa com 
deficiência) 

 

 

QUEM É O ACOMPANHANTE? 

Art. 3º, XIV: é aquele que acompanha a pessoa com 
deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de 
atendente pessoal. 

II - atendimento em todas as instituições e serviços de 
atendimento ao público; (extensivo ao acompanhante 
da pessoa com deficiência) 

III - disponibilização de recursos, tanto humanos quanto 
tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade 
de condições com as demais pessoas; (extensivo ao 
acompanhante da pessoa com deficiência) 

IV - disponibilização de pontos de parada, estações e 
terminais acessíveis de transporte coletivo de 
passageiros e garantia de segurança no embarque e no 
desembarque; (extensivo ao acompanhante da pessoa 
com deficiência) 

V - acesso a informações e disponibilização de recursos 
de comunicação acessíveis; (extensivo ao 
acompanhante da pessoa com deficiência) 

VI - recebimento de restituição de imposto de renda; 
(NÃO extensivo ao acompanhante da pessoa com 
deficiência) 

VII - tramitação processual e procedimentos judiciais e 
administrativos em que for parte ou interessada, em 
todos os atos e diligências. (NÃO extensivo ao 
acompanhante da pessoa com deficiência) 

§ 1º Os direitos previstos neste artigo são extensivos ao 
acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu 
atendente pessoal, exceto quanto ao disposto nos 
incisos VI e VII deste artigo. 

§ 2º Nos serviços de emergência públicos e privados, a 
prioridade conferida por esta LEI É CONDICIONADA AOS 
PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO MÉDICO. 

TÍTULO II 

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

CAPÍTULO I 

DO DIREITO À VIDA 

Art. 10. Compete ao poder público garantir a dignidade 
da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. 
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Parágrafo único. Em situações de risco, emergência ou 
estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência 
será considerada vulnerável, devendo o poder público 
adotar medidas para sua proteção e segurança. 

Art. 11. A pessoa com deficiência não poderá ser 
obrigada a se submeter a intervenção clínica ou 
cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização forçada. 

Parágrafo único. O consentimento da pessoa com 
deficiência em situação de curatela poderá ser suprido, 
na forma da lei. 

Art. 12. O consentimento prévio, livre e esclarecido da 
pessoa com deficiência é indispensável para a realização 
de tratamento, procedimento, hospitalização e 
pesquisa científica. 

§ 1º Em caso de pessoa com deficiência em situação de 
CURATELA, deve ser assegurada sua participação, NO 
MAIOR GRAU POSSÍVEL, para a obtenção de 
consentimento. 

§ 2º A pesquisa científica envolvendo pessoa com 
deficiência em situação de tutela ou de curatela deve 
ser realizada, em caráter excepcional, apenas quando 
houver indícios de benefício direto para sua saúde ou 
para a saúde de outras pessoas com deficiência e desde 
que não haja outra opção de pesquisa de eficácia 
comparável com participantes não tutelados ou 
curatelados. 

DISTINÇÃO IMPORTANTE 

TUTELA CURATELA 
Instrumento jurídico para 
proteger a criança ou 
adolescente que não goza da 
proteção do poder familiar 
em virtude da morte, 
ausência ou destituição de 
seus pais. A tutela é uma 
espécie de colocação da 
criança ou adolescente em 
família substituta. 

Instrumento jurídico 
voltado para a proteção 
de uma pessoa que, 
apesar de ser maior de 18 
anos, necessita da 
assistência de outra para a 
prática de determinados 
atos de cunho patrimonial 
como uma forma de lhe 
proteger. 

 
Tabela feita pelo Dizer o Direito. 

Art. 13. A pessoa com deficiência somente será atendida 
sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido em 
casos de risco de morte e de emergência em saúde, 
resguardado seu superior interesse e adotadas as 
salvaguardas legais cabíveis. 

 

 

CAPÍTULO II 

DO DIREITO À HABILITAÇÃO E À REABILITAÇÃO 

Art. 14. O processo de habilitação e de reabilitação é um 
direito da pessoa com deficiência. 

Parágrafo único. O processo de habilitação e de 
reabilitação tem por objetivo o desenvolvimento de 
potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, 
cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, 
profissionais e artísticas que contribuam para a 
conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de 
sua participação social em igualdade de condições e 
oportunidades com as demais pessoas. 

Art. 15. O processo mencionado no art. 14 desta Lei 
baseia-se em AVALIAÇÃO multidisciplinar das 
necessidades, habilidades e potencialidades de cada 
pessoa, observadas as seguintes diretrizes: 

I - diagnóstico e intervenção precoces; 

II - adoção de medidas para compensar perda ou 
limitação funcional, buscando o desenvolvimento de 
aptidões; 

III - atuação permanente, integrada e articulada de 
políticas públicas que possibilitem a plena participação 
social da pessoa com deficiência; 

IV - oferta de rede de serviços articulados, com atuação 
intersetorial, nos diferentes níveis de complexidade, 
para atender às necessidades específicas da pessoa com 
deficiência; 

V - prestação de serviços próximo ao domicílio da 
pessoa com deficiência, inclusive na zona rural, 
respeitadas a organização das Redes de Atenção à 
Saúde (RAS) nos territórios locais e as normas do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

Art. 16. Nos programas e serviços de habilitação e de 
reabilitação para a pessoa com deficiência, são 
garantidos: 

I - organização, serviços, métodos, técnicas e recursos 
para atender às características de cada pessoa com 
deficiência; 

II - acessibilidade em todos os ambientes e serviços; 

III - tecnologia assistiva, tecnologia de reabilitação, 
materiais e equipamentos adequados e apoio técnico 
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profissional, de acordo com as especificidades de cada 
pessoa com deficiência; 

IV - capacitação continuada de todos os profissionais 
que participem dos programas e serviços. 

Art. 17. Os serviços do SUS e do Suas deverão promover 
ações articuladas para garantir à pessoa com deficiência 
e sua família a aquisição de informações, orientações e 
formas de acesso às políticas públicas disponíveis, com 
a finalidade de propiciar sua plena participação social. 

SUS SUAS 

Sistema Único de  
Saúde 

Sistema Único de 
Assistência Social 

Parágrafo único. Os serviços de que trata o caput deste 
artigo podem fornecer informações e orientações nas 
áreas de saúde, de educação, de cultura, de esporte, de 
lazer, de transporte, de previdência social, de 
assistência social, de habitação, de trabalho, de 
empreendedorismo, de acesso ao crédito, de 
promoção, proteção e defesa de direitos e nas demais 
áreas que possibilitem à pessoa com deficiência exercer 
sua cidadania. 

CAPÍTULO III 

DO DIREITO À SAÚDE 

Art. 18. É assegurada atenção integral à saúde da pessoa 
com deficiência em todos os níveis de complexidade, 
por intermédio do SUS, garantido acesso universal e 
igualitário. 

§ 1º É assegurada a participação da pessoa com 
deficiência na elaboração das políticas de saúde a ela 
destinadas. 

§ 2º É assegurado atendimento segundo normas éticas 
e técnicas, que regulamentarão a atuação dos 
profissionais de saúde e contemplarão aspectos 
relacionados aos direitos e às especificidades da pessoa 
com deficiência, incluindo temas como sua dignidade e 
autonomia. 

§ 3º Aos profissionais que prestam assistência à pessoa 
com deficiência, especialmente em serviços de 
habilitação e de reabilitação, deve ser garantida 
capacitação inicial e continuada. 

§ 4º As ações e os serviços de saúde pública destinados 
à pessoa com deficiência devem assegurar: 

I - diagnóstico e intervenção precoces, realizados por 
equipe multidisciplinar; 

II - serviços de habilitação e de reabilitação sempre que 
necessários, para qualquer tipo de deficiência, inclusive 
para a manutenção da melhor condição de saúde e 
qualidade de vida; 

III - atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento 
ambulatorial e internação; 

IV - campanhas de vacinação; 

V - atendimento psicológico, inclusive para seus 
familiares e atendentes pessoais; 

VI - respeito à especificidade, à identidade de gênero e 
à orientação sexual da pessoa com deficiência; 

VII - atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à 
fertilização assistida; 

VIII - informação adequada e acessível à pessoa com 
deficiência e a seus familiares sobre sua condição de 
saúde; 

IX - serviços projetados para prevenir a ocorrência e o 
desenvolvimento de deficiências e agravos adicionais; 

X - promoção de estratégias de capacitação permanente 
das equipes que atuam no SUS, em todos os níveis de 
atenção, no atendimento à pessoa com deficiência, bem 
como orientação a seus atendentes pessoais; 

XI - oferta de órteses, próteses, meios auxiliares de 
locomoção, medicamentos, insumos e fórmulas 
nutricionais, conforme as normas vigentes do Ministério 
da Saúde. 

§ 5º As diretrizes deste artigo aplicam-se também às 
instituições privadas que participem de forma 
complementar do SUS ou que recebam recursos 
públicos para sua manutenção. 

Art. 19. Compete ao SUS desenvolver ações destinadas 
à prevenção de deficiências por causas evitáveis, 
inclusive por meio de: 

I - acompanhamento da gravidez, do parto e do 
puerpério, com GARANTIA DE PARTO HUMANIZADO E 
SEGURO; 

II - promoção de práticas alimentares adequadas e 
saudáveis, vigilância alimentar e nutricional, prevenção 
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e cuidado integral dos agravos relacionados à 
alimentação e nutrição da mulher e da criança; 

III - aprimoramento e expansão dos programas de 
imunização e de triagem neonatal; 

IV - identificação e controle da gestante de alto risco. 

Art. 20. As operadoras de planos e seguros privados de 
saúde são obrigadas a garantir à pessoa com deficiência, 
no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos 
demais clientes. 

Art. 21. Quando esgotados os meios de atenção à saúde 
da pessoa com deficiência NO LOCAL DE RESIDÊNCIA, 
será prestado atendimento fora de domicílio, para fins 
de diagnóstico e de tratamento, GARANTIDOS O 
TRANSPORTE E A ACOMODAÇÃO DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA E DE SEU ACOMPANHANTE. 

Art. 22. À pessoa com deficiência internada ou em 
observação é assegurado o direito a acompanhante ou 
a atendente pessoal, devendo o órgão ou a instituição 
de saúde proporcionar condições adequadas para sua 
permanência em tempo integral. 

§ 1º Na impossibilidade de permanência do 
acompanhante ou do atendente pessoal junto à pessoa 
com deficiência, cabe ao profissional de saúde 
responsável pelo tratamento justificá-la por escrito. 

§ 2º Na ocorrência da impossibilidade prevista no § 1º 
deste artigo, o órgão ou a instituição de saúde deve 
adotar as providências cabíveis para suprir a ausência do 
acompanhante ou do atendente pessoal. 

Art. 23. São vedadas todas as formas de discriminação 
contra a pessoa com deficiência, inclusive por meio de 
cobrança de valores diferenciados por planos e seguros 
privados de saúde, em razão de sua condição. 

Art. 24. É assegurado à pessoa com deficiência o acesso 
aos serviços de saúde, tanto públicos como privados, e 
às informações prestadas e recebidas, por meio de 
recursos de tecnologia assistiva e de todas as formas de 
comunicação previstas no inciso V do art. 3º desta Lei. 

Art. 25. Os espaços dos serviços de saúde, tanto públicos 
quanto privados, devem assegurar o acesso da pessoa 
com deficiência, em conformidade com a legislação em 
vigor, mediante a remoção de barreiras, por meio de 
projetos arquitetônico, de ambientação de interior e de 
comunicação que atendam às especificidades das 
pessoas com deficiência física, sensorial, intelectual e 
mental. 

Art. 26. Os casos de suspeita ou de confirmação de 
violência praticada contra a pessoa com deficiência 
serão objeto de notificação compulsória pelos serviços 
de saúde públicos e privados à autoridade policial e ao 
Ministério Público, além dos Conselhos dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, considera-se 
violência contra a pessoa com deficiência qualquer ação 
ou omissão, praticada em local público ou privado, que 
lhe cause morte ou dano ou sofrimento físico ou 
psicológico. 

CAPÍTULO IV 

DO DIREITO À EDUCAÇÃO 

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com 
deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo 
em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a 
vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento 
possível de seus talentos e habilidades físicas, 
sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas 
características, interesses e necessidades de 
aprendizagem. 

DIREITO À EDUCAÇÃO NA CONVENÇÃO INTERNACIONAL 
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Art. 24. Os Estados Partes reconhecem o direito das 
pessoas com deficiência à educação. Para efetivar esse 
direito sem discriminação e com base na igualdade de 
oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema 
educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o 
aprendizado ao longo de toda a vida, com os seguintes 
objetivos (...) 

Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da 
comunidade escolar e da sociedade assegurar educação 
de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a 
salvo de toda forma de violência, negligência e 
discriminação. 

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, 
desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e 
avaliar: 

I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e 
modalidades, bem como o aprendizado ao longo de 
toda a vida; 

II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando 
a garantir condições de acesso, permanência, 
participação e aprendizagem, por meio da oferta de 
serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as 
barreiras e promovam a inclusão plena; 
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III - projeto pedagógico que institucionalize o 
atendimento educacional especializado, assim como os 
demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às 
características dos estudantes com deficiência e 
garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições 
de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de 
sua autonomia; 

IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como 
primeira língua e na modalidade escrita da língua 
portuguesa como segunda língua, em escolas e classes 
bilíngues e em escolas inclusivas; 

V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em 
ambientes que maximizem o desenvolvimento 
acadêmico e social dos estudantes com deficiência, 
favorecendo o acesso, a permanência, a participação e 
a aprendizagem em instituições de ensino; 

VI - pesquisas voltadas para o desenvolvimento de 
novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais 
didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia 
assistiva; 

VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de 
plano de atendimento educacional especializado, de 
organização de recursos e serviços de acessibilidade e 
de disponibilização e usabilidade pedagógica de 
recursos de tecnologia assistiva; 

VIII - participação dos estudantes com deficiência e de 
suas famílias nas diversas instâncias de atuação da 
comunidade escolar; 

IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o 
desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, 
vocacionais e profissionais, levando-se em conta o 
talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do 
estudante com deficiência; 

X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos 
programas de formação inicial e continuada de 
professores e oferta de formação continuada para o 
atendimento educacional especializado; 

XI - formação e disponibilização de professores para o 
atendimento educacional especializado, de tradutores e 
intérpretes da Libras, de guias intérpretes e de 
profissionais de apoio; 

XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de 
uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a 
ampliar habilidades funcionais dos estudantes, 
promovendo sua autonomia e participação; 

XIII - acesso à educação superior e à educação 
profissional e tecnológica em igualdade de 
oportunidades e condições com as demais pessoas; 

XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de 
nível superior e de educação profissional técnica e 
tecnológica, de temas relacionados à pessoa com 
deficiência nos respectivos campos de conhecimento; 

XV - acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de 
condições, a jogos e a atividades recreativas, esportivas 
e de lazer, no sistema escolar; 

XVI - acessibilidade para todos os estudantes, 
trabalhadores da educação e demais integrantes da 
comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às 
atividades concernentes a todas as modalidades, etapas 
e níveis de ensino; 

XVII - oferta de profissionais de apoio escolar; 

XVIII - articulação intersetorial na implementação de 
políticas públicas. 

§ 1º Às INSTITUIÇÕES PRIVADAS, de qualquer nível e 
modalidade de ensino, aplica-se obrigatoriamente o 
disposto nos incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 
XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do caput deste artigo, sendo 
vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer 
natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas 
no cumprimento dessas determinações. 

O STF DECLAROU CONSTITUCIONAL O ART. 28, § 1º 

São constitucionais o art. 28, § 1º e o art. 30 do Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, que determinam que as 
escolas privadas ofereçam atendimento educacional 
adequado e inclusivo às pessoas com deficiência sem 
que possam cobrar valores adicionais de qualquer 
natureza em suas mensalidades, anuidades e 
matrículas para cumprimento dessa obrigação. STF. 
Plenário. ADI 5357 MC-Referendo/DF, Rel. Min. Edson 
Fachin, julgado em 9/6/2016 (Info 829). 

§ 2º Na disponibilização de tradutores e intérpretes da 
Libras a que se refere o inciso XI do caput deste artigo, 
deve-se observar o seguinte:   

I - os tradutores e intérpretes da Libras atuantes na 
educação básica devem, no mínimo, possuir ensino 
médio completo e certificado de proficiência na 
Libras;            

II - os tradutores e intérpretes da Libras, quando 
direcionados à tarefa de interpretar nas salas de aula 
dos cursos de graduação e pós-graduação, devem 
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possuir nível SUPERIOR, COM HABILITAÇÃO, 
PRIORITARIAMENTE, EM TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO 
EM LIBRAS.      

Art. 30. Nos processos seletivos para ingresso e 
permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de 
ENSINO SUPERIOR e de educação profissional e 
tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as 
seguintes medidas: 

I - atendimento preferencial à pessoa com deficiência 
nas dependências das Instituições de Ensino Superior 
(IES) e nos serviços; 

II - disponibilização de formulário de inscrição de 
exames com campos específicos para que o candidato 
com deficiência informe os recursos de acessibilidade e 
de tecnologia assistiva necessários para sua 
participação; 

III - disponibilização de provas em formatos acessíveis 
para atendimento às necessidades específicas do 
candidato com deficiência; 

IV - disponibilização de recursos de acessibilidade e de 
tecnologia assistiva adequados, previamente solicitados 
e escolhidos pelo candidato com deficiência; 

V - dilação de tempo, conforme demanda apresentada 
pelo candidato com deficiência, tanto na realização de 
exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, 
mediante prévia solicitação e comprovação da 
necessidade; 

VI - adoção de critérios de avaliação das provas escritas, 
discursivas ou de redação que considerem a 
singularidade linguística da pessoa com deficiência, no 
domínio da modalidade escrita da língua portuguesa; 

VII - tradução completa do edital e de suas retificações 
em LIBRAS. 

CAPÍTULO V 

DO DIREITO À MORADIA 

Art. 31. A pessoa com deficiência tem direito à moradia 
digna, no seio da família natural ou substituta, com seu 
cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em 
moradia para a vida independente da pessoa com 
deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva. 

§ 1º O poder público adotará programas e ações 
estratégicas para apoiar a criação e a manutenção de 

moradia para a vida independente da pessoa com 
deficiência. 

§ 2º A proteção integral na modalidade de residência 
inclusiva será prestada no âmbito do Suas à pessoa com 
deficiência em situação de dependência que não 
disponha de condições de autossustentabilidade, com 
vínculos familiares FRAGILIZADOS OU ROMPIDOS. 

Art. 32. Nos programas habitacionais, públicos ou 
subsidiados com recursos públicos, a pessoa com 
deficiência ou o seu responsável goza de prioridade na 
aquisição de imóvel para moradia própria, observado o 
seguinte: 

I - reserva de, no mínimo, 3% (TRÊS POR CENTO) das 
unidades habitacionais para pessoa com deficiência; 

III - em caso de edificação multifamiliar, garantia de 
acessibilidade nas áreas de uso comum e nas unidades 
habitacionais no piso térreo e de acessibilidade ou de 
adaptação razoável nos demais pisos; 

IV - disponibilização de equipamentos urbanos 
comunitários acessíveis; 

V - elaboração de especificações técnicas no projeto que 
permitam a instalação de elevadores. 

§ 1º O direito à prioridade, previsto no caput deste 
artigo, será reconhecido à pessoa com deficiência 
beneficiária APENAS UMA VEZ. 

§ 2º Nos programas habitacionais públicos, os critérios 
de financiamento devem ser compatíveis com os 
rendimentos da pessoa com deficiência ou de sua 
família. 

§ 3º Caso não haja pessoa com deficiência interessada 
nas unidades habitacionais reservadas por força do 
disposto no inciso I do caput deste artigo, as unidades 
NÃO utilizadas serão disponibilizadas às demais pessoas. 

Art. 33. Ao poder público compete: 

I - adotar as providências necessárias para o 
cumprimento do disposto nos arts. 31 e 32 desta Lei; e 

II - divulgar, para os agentes interessados e 
beneficiários, a política habitacional prevista nas 
legislações federal, estaduais, distrital e municipais, com 
ênfase nos dispositivos sobre acessibilidade. 

 



#RUMOADEFENSORIA #DPE-RJ 

 

 

53 

CURSO RDP 
VADINHO RDP© 

DPERJ – META 02 

@CURSOEBLOGRDP 

CAPÍTULO VI 

DO DIREITO AO TRABALHO 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 34. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho 
de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível 
e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as 
demais pessoas. 

§ 1º As pessoas jurídicas de direito público, privado ou 
de qualquer natureza são obrigadas a garantir 
ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. 

§ 2º A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade 
de oportunidades com as demais pessoas, a condições 
justas e favoráveis de trabalho, INCLUINDO IGUAL 
REMUNERAÇÃO POR TRABALHO DE IGUAL VALOR. 

§ 3º É vedada restrição ao trabalho da pessoa com 
deficiência e qualquer discriminação em razão de sua 
condição, inclusive nas etapas de recrutamento, 
seleção, contratação, admissão, exames admissional e 
periódico, permanência no emprego, ascensão 
profissional e reabilitação profissional, bem como 
exigência de aptidão plena. 

§ 4º A pessoa com deficiência tem direito à participação 
e ao acesso a cursos, treinamentos, educação 
continuada, planos de carreira, promoções, 
bonificações e incentivos profissionais oferecidos pelo 
empregador, EM IGUALDADE DE OPORTUNIDADES com 
os demais empregados. 

§ 5º É garantida aos trabalhadores com deficiência 
acessibilidade em cursos de formação e de capacitação. 

Art. 35. É finalidade primordial das políticas públicas de 
trabalho e emprego promover e garantir condições de 
acesso e de permanência da pessoa com deficiência no 
campo de trabalho. 

Parágrafo único. Os programas de estímulo ao 
empreendedorismo e ao trabalho autônomo, incluídos 
o cooperativismo e o associativismo, devem prever a 
participação da pessoa com deficiência e a 
disponibilização de linhas de crédito, quando 
necessárias. 

 

Seção II 

Da Habilitação Profissional e Reabilitação Profissional 

Art. 36. O poder público deve implementar serviços e 
programas completos de habilitação profissional e de 
reabilitação profissional para que a pessoa com 
deficiência possa ingressar, continuar ou retornar ao 
campo do trabalho, respeitados sua livre escolha, sua 
vocação e seu interesse. 

§ 1º Equipe multidisciplinar indicará, com base em 
critérios previstos no § 1º do art. 2º desta Lei, programa 
de habilitação ou de reabilitação que possibilite à 
pessoa com deficiência restaurar sua capacidade e 
habilidade profissional ou adquirir novas capacidades e 
habilidades de trabalho. 

§ 2º A habilitação profissional corresponde ao processo 
destinado a propiciar à pessoa com deficiência aquisição 
de conhecimentos, habilidades e aptidões para 
exercício de profissão ou de ocupação, permitindo nível 
suficiente de desenvolvimento profissional para 
ingresso no campo de trabalho. 

§ 3º Os serviços de habilitação profissional, de 
reabilitação profissional e de educação profissional 
devem ser dotados de recursos necessários para 
atender a toda pessoa com deficiência, 
independentemente de sua característica específica, a 
fim de que ela possa ser capacitada para trabalho que 
lhe seja adequado e ter perspectivas de obtê-lo, de 
conservá-lo e de nele progredir. 

§ 4º Os serviços de habilitação profissional, de 
reabilitação profissional e de educação profissional 
deverão ser oferecidos em ambientes acessíveis e 
inclusivos. 

§ 5º A habilitação profissional e a reabilitação 
profissional devem ocorrer articuladas com as redes 
públicas e privadas, especialmente de saúde, de ensino 
e de assistência social, em todos os níveis e 
modalidades, em entidades de formação profissional ou 
diretamente com o empregador. 

§ 6º A habilitação profissional pode ocorrer em 
empresas por meio de prévia formalização do contrato 
de emprego da pessoa com deficiência, que será 
considerada para o cumprimento da reserva de vagas 
prevista em lei, desde que por tempo determinado e 
concomitante com a inclusão profissional na empresa, 
observado o disposto em regulamento. 
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§ 7º A habilitação profissional e a reabilitação 
profissional atenderão à pessoa com deficiência. 

Seção III 

Da Inclusão da Pessoa com Deficiência no Trabalho 

Art. 37. Constitui modo de inclusão da pessoa com 
deficiência no trabalho a colocação competitiva, em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, nos 
termos da legislação trabalhista e previdenciária, na 
qual devem ser atendidas as regras de acessibilidade, o 
fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e a 
adaptação razoável no ambiente de trabalho. 

Parágrafo único. A colocação competitiva da pessoa 
com deficiência pode ocorrer por meio de trabalho com 
apoio, observadas as seguintes diretrizes: 

I - prioridade no atendimento à pessoa com deficiência 
com maior dificuldade de inserção no campo de 
trabalho; 

II - provisão de suportes individualizados que atendam a 
necessidades específicas da pessoa com deficiência, 
inclusive a disponibilização de recursos de tecnologia 
assistiva, de agente facilitador e de apoio no ambiente 
de trabalho; 

III - respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa 
com deficiência apoiada; 

IV - oferta de aconselhamento e de apoio aos 
empregadores, com vistas à definição de estratégias de 
inclusão e de superação de barreiras, inclusive 
atitudinais; 

V - realização de avaliações periódicas; 

VI - articulação intersetorial das políticas públicas; 

VII - possibilidade de participação de organizações da 
sociedade civil. 

Art. 38. A entidade contratada para a realização de 
processo seletivo público ou privado para cargo, função 
ou emprego está obrigada à observância do disposto 
nesta Lei e em outras normas de acessibilidade vigentes. 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Art. 39. Os serviços, os programas, os projetos e os 
benefícios no âmbito da política pública de assistência 
social à pessoa com deficiência e sua família têm como 
objetivo a garantia da segurança de renda, da acolhida, 
da habilitação e da reabilitação, do desenvolvimento da 
autonomia e da convivência familiar e comunitária, para 
a promoção do acesso a direitos e da plena participação 
social. 

§ 1º A assistência social à pessoa com deficiência, nos 
termos do caput deste artigo, deve envolver conjunto 
articulado de serviços do âmbito da Proteção Social 
Básica e da Proteção Social Especial, ofertados pelo 
Suas, para a garantia de seguranças fundamentais no 
enfrentamento de situações de vulnerabilidade e de 
risco, por fragilização de vínculos e ameaça ou violação 
de direitos. 

§ 2º Os serviços socioassistenciais destinados à pessoa 
com deficiência em situação de dependência deverão 
contar com cuidadores sociais para prestar-lhe cuidados 
básicos e instrumentais. 

 

Art. 40. É assegurado à pessoa com deficiência que não 
possua meios para prover sua subsistência nem de tê-la 
provida por sua família o benefício mensal de 1 (um) 
salário-mínimo, nos termos da Lei nº 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993. 

O QUE DIZ A LEI 8.742/1993  
(LEI DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)? 

Art. 20, § 3º: Considera-se incapaz de prover a 
manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a 
família cuja renda mensal per capita seja: I - inferior a 
1/4 do salário mínimo; (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 1.023, de 2020). 

CAPÍTULO VIII 

DO DIREITO À PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Art. 41. A pessoa com deficiência segurada do Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS) TEM DIREITO À 
APOSENTADORIA nos termos da Lei Complementar nº 
142, de 8 de maio de 2013. 

 

 IMPORTANTE 
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CAPÍTULO IX 

DO DIREITO À CULTURA, AO ESPORTE, AO TURISMO E 
AO LAZER 

Art. 42. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, 
ao esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe 
garantido o acesso: 

I - a bens culturais em formato acessível; 

II - a programas de televisão, cinema, teatro e outras 
atividades culturais e desportivas em formato acessível; 
e 

III - a monumentos e locais de importância cultural e a 
espaços que ofereçam serviços ou eventos culturais e 
esportivos. 

§ 1º É vedada a recusa de oferta de obra intelectual em 
formato acessível à pessoa com deficiência, SOB 
QUALQUER ARGUMENTO, inclusive sob a alegação de 
proteção dos direitos de propriedade intelectual. 

§ 2º O poder público deve adotar soluções destinadas à 
eliminação, à redução ou à superação de barreiras para 
a promoção do acesso a todo patrimônio cultural, 
observadas as normas de acessibilidade, ambientais e 
de proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. 

Art. 43. O poder público deve promover a participação 
da pessoa com deficiência em atividades artísticas, 
intelectuais, culturais, esportivas e recreativas, com 
vistas ao seu protagonismo, devendo: 

I - incentivar a provisão de instrução, de treinamento e 
de recursos adequados, em igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas; 

II - assegurar acessibilidade nos locais de eventos e nos 
serviços prestados por pessoa ou entidade envolvida na 
organização das atividades de que trata este artigo; e 

III - assegurar a participação da pessoa com deficiência 
em jogos e atividades recreativas, esportivas, de lazer, 
culturais e artísticas, inclusive no sistema escolar, em 
igualdade de condições com as demais pessoas. 

Art. 44. Nos teatros, cinemas, auditórios, estádios, 
ginásios de esporte, locais de espetáculos e de 
conferências e similares, SERÃO RESERVADOS ESPAÇOS 
LIVRES E ASSENTOS PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA, 
de acordo com a capacidade de lotação da edificação, 
observado o disposto em regulamento. 

§ 1º Os espaços e assentos a que se refere este artigo 
devem ser distribuídos pelo recinto em locais diversos, 
de boa visibilidade, em todos os setores, próximos aos 
corredores, devidamente sinalizados, evitando-se áreas 
segregadas de público e obstrução das saídas, em 
conformidade com as normas de acessibilidade. 

§ 2º No caso de não haver comprovada procura pelos 
assentos reservados, esses podem, excepcionalmente, 
ser ocupados por pessoas sem deficiência ou que não 
tenham mobilidade reduzida, observado o disposto em 
regulamento. 

§ 3º Os espaços e assentos a que se refere este artigo 
devem situar-se em locais que garantam a acomodação 
de, no mínimo, 1 (um) acompanhante da pessoa com 
deficiência ou com mobilidade reduzida, resguardado o 
direito de se acomodar proximamente a grupo familiar 
e comunitário. 

§ 4º Nos locais referidos no caput deste artigo, deve 
haver, OBRIGATORIAMENTE, rotas de fuga e saídas de 
emergência acessíveis, conforme padrões das normas 
de acessibilidade, a fim de permitir a saída segura da 
pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, em 
caso de emergência. 

§ 5º Todos os espaços das edificações previstas 
no caput deste artigo devem atender às normas de 
acessibilidade em vigor. 

§ 6º As salas de cinema devem oferecer, em todas as 
sessões, recursos de acessibilidade para a pessoa com 
deficiência.         

§ 7º O valor do ingresso da pessoa com deficiência não 
poderá ser superior ao valor cobrado das demais 
pessoas. 

Art. 45. Os hotéis, pousadas e similares devem ser 
construídos observando-se os PRINCÍPIOS DO DESENHO 
UNIVERSAL, além de adotar todos os meios de 
acessibilidade, conforme legislação em vigor.          

§ 1º Os estabelecimentos já existentes deverão 
disponibilizar, pelo menos, 10% (DEZ POR CENTO) de 
seus dormitórios acessíveis, garantida, no mínimo, 1 
(uma) unidade acessível. 

§ 2º Os dormitórios mencionados no § 1º deste artigo 
deverão ser localizados em rotas acessíveis. 
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CAPÍTULO X 

DO DIREITO AO TRANSPORTE E À MOBILIDADE 

Art. 46. O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa 
com deficiência ou com mobilidade reduzida será 
assegurado em igualdade de oportunidades com as 
demais pessoas, por meio de identificação e de 
eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu 
acesso. 

§ 1º Para fins de acessibilidade aos serviços de 
transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, em 
todas as jurisdições, consideram-se como integrantes 
desses serviços os veículos, os terminais, as estações, os 
pontos de parada, o sistema viário e a prestação do 
serviço. 

§ 2º São sujeitas ao cumprimento das disposições desta 
Lei, sempre que houver interação com a matéria nela 
regulada, a outorga, a concessão, a permissão, a 
autorização, a renovação ou a habilitação de linhas e de 
serviços de transporte coletivo. 

§ 3º Para colocação do símbolo internacional de acesso 
nos veículos, as empresas de transporte coletivo de 
passageiros dependem da certificação de acessibilidade 
emitida pelo gestor público responsável pela prestação 
do serviço. 

Art. 47. Em todas as áreas de estacionamento aberto ao 
público, de uso público ou privado de uso coletivo e em 
vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas aos 
acessos de circulação de pedestres, devidamente 
sinalizadas, para veículos que transportem pessoa com 
deficiência com comprometimento de mobilidade, 
desde que devidamente identificados. 

§ 1º As vagas a que se refere o caput deste artigo devem 
equivaler a 2% (DOIS POR CENTO) do total, garantida, no 
mínimo, 1 (UMA) VAGA devidamente sinalizada e com 
as especificações de desenho e traçado de acordo com 
as normas técnicas vigentes de acessibilidade. 

§ 2º Os veículos estacionados nas vagas reservadas 
DEVEM EXIBIR, em local de ampla visibilidade, a 
credencial de beneficiário, a ser confeccionada e 
fornecida pelos órgãos de trânsito, que disciplinarão 
suas características e condições de uso. 

§ 3º A utilização indevida das vagas de que trata este 
artigo sujeita os infratores às sanções previstas no inciso 
XX do art. 181 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro).        

§ 4º A credencial a que se refere o § 2º deste artigo É 
VINCULADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA que possui 
comprometimento de mobilidade e é válida em todo o 
território nacional. 

Art. 48. Os veículos de transporte coletivo terrestre, 
aquaviário e aéreo, as instalações, as estações, os portos 
e os terminais em operação no País devem ser 
acessíveis, de forma a garantir o seu uso por todas as 
pessoas. 

§ 1º Os veículos e as estruturas de que trata 
o caput deste artigo devem dispor de sistema de 
comunicação acessível que disponibilize informações 
sobre todos os pontos do itinerário. 

§ 2º São asseguradas à pessoa com deficiência 
prioridade e segurança nos procedimentos de 
embarque e de desembarque nos veículos de 
transporte coletivo, de acordo com as normas técnicas. 

§ 3º Para colocação do símbolo internacional de acesso 
nos veículos, as empresas de transporte coletivo de 
passageiros dependem da certificação de acessibilidade 
emitida pelo gestor público responsável pela prestação 
do serviço. 

Art. 49. As empresas de transporte de fretamento e de 
turismo, na renovação de suas frotas, são obrigadas ao 
cumprimento do disposto nos arts. 46 e 48 desta Lei.       

Art. 50. O poder público incentivará a fabricação de 
veículos acessíveis e a sua utilização como táxis e vans , 
de forma a garantir o seu uso por todas as pessoas. 

Art. 51. As frotas de empresas de táxi devem RESERVAR 
10% (DEZ POR CENTO) de seus veículos acessíveis à 
pessoa com deficiência 

§ 1º É proibida a cobrança diferenciada de tarifas ou de 
valores adicionais pelo serviço de táxi prestado à pessoa 
com deficiência. 

§ 2º O poder público é autorizado a instituir incentivos 
fiscais com vistas a possibilitar a acessibilidade dos 
veículos a que se refere o caput deste artigo. 

Art. 52. As locadoras de veículos são obrigadas a 
oferecer 1 (UM) VEÍCULO ADAPTADO para uso de 
pessoa com deficiência, A CADA CONJUNTO DE 20 
(VINTE) VEÍCULOS de sua frota.          

Parágrafo único. O veículo adaptado deverá ter, no 
mínimo, câmbio automático, direção hidráulica, vidros 
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elétricos e comandos manuais de freio e de 
embreagem. 

% NO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Programas 
habitacionais 

3% (três por cento) das unidades 
habitacionais para pessoa com 
deficiência. 

Vagas em 
estacionamentos 

2% (dois por cento) do total, 
garantida, no mínimo, 1 (uma) vaga 
acessível. 

Frotas de táxi 
10% (dez por cento) de seus veículos 
acessíveis à pessoa com deficiência. 

Locadoras de 
veículo 

1 (um) veículo adaptado para uso de 
pessoa com deficiência, a cada 
conjunto de 20 (vinte) veículos de sua 
frota. 

Serviço de táxi 
(outorga de 

exploração do 
serviço) 

Na outorga de exploração, reservar-
se-ão 10% (dez por cento) das vagas 
para condutores com deficiência. 

Hotéis 

Os estabelecimentos já existentes 
deverão disponibilizar, pelo menos, 
10% (dez por cento) de seus 
dormitórios acessíveis, garantida, no 
mínimo, 1 (uma) unidade acessível. 

Lan House 

Devem garantir, no mínimo, 10% (dez 
por cento) de seus computadores 
com recursos de acessibilidade para 
pessoa com deficiência visual, sendo 
assegurado PELO MENOS 1 (UM) 
equipamento, quando o resultado 
percentual for inferior a 1 (um). 

TÍTULO III 

DA ACESSIBILIDADE 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 53. A acessibilidade é direito que garante à pessoa 
com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de 
forma independente e exercer seus direitos de 
cidadania e de participação social. 

Art. 54. São sujeitas ao cumprimento das disposições 
desta Lei e de outras normas relativas à acessibilidade, 
sempre que houver interação com a matéria nela 
regulada: 

I - a aprovação de projeto arquitetônico e urbanístico ou 
de comunicação e informação, a fabricação de veículos 
de transporte coletivo, a prestação do respectivo 

serviço e a execução de qualquer tipo de obra, quando 
tenham destinação pública ou coletiva; 

II - a outorga ou a renovação de concessão, permissão, 
autorização ou habilitação de qualquer natureza; 

III - a aprovação de financiamento de projeto com 
utilização de recursos públicos, por meio de renúncia ou 
de incentivo fiscal, contrato, convênio ou instrumento 
congênere; e 

IV - a concessão de aval da União para obtenção de 
empréstimo e de financiamento internacionais por 
entes públicos ou privados. 

Art. 55. A concepção e a implantação de projetos que 
tratem do meio físico, de transporte, de informação e 
comunicação, inclusive de sistemas e tecnologias da 
informação e comunicação, e de outros serviços, 
equipamentos e instalações abertos ao público, de uso 
público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana 
como na rural, devem atender aos princípios do 
desenho universal, tendo como referência as normas de 
acessibilidade. 

§ 1º O desenho universal será sempre tomado como 
regra de caráter geral. 

§ 2º Nas hipóteses em que comprovadamente o 
desenho universal não possa ser empreendido, deve ser 
adotada adaptação razoável. 

§ 3º Caberá ao poder público promover a inclusão de 
conteúdos temáticos referentes ao desenho universal 
nas diretrizes curriculares da educação profissional e 
tecnológica e do ensino superior e na formação das 
carreiras de Estado. 

§ 4º Os programas, os projetos e as linhas de pesquisa a 
serem desenvolvidos com o apoio de organismos 
públicos de auxílio à pesquisa e de agências de fomento 
deverão incluir temas voltados para o desenho 
universal. 

§ 5º Desde a etapa de concepção, as políticas públicas 
deverão considerar a adoção do DESENHO UNIVERSAL. 

Art. 56. A construção, a reforma, a ampliação ou a 
mudança de uso de edificações abertas ao público, de 
uso público ou privadas de uso coletivo deverão ser 
executadas de modo a serem acessíveis. 

§ 1º As entidades de fiscalização profissional das 
atividades de Engenharia, de Arquitetura e correlatas, 
ao anotarem a responsabilidade técnica de projetos, 
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devem exigir a responsabilidade profissional declarada 
de atendimento às regras de acessibilidade previstas em 
legislação e em normas técnicas pertinentes. 

§ 2º Para a aprovação, o licenciamento ou a emissão de 
certificado de projeto executivo arquitetônico, 
urbanístico e de instalações e equipamentos 
temporários ou permanentes e para o licenciamento ou 
a emissão de certificado de conclusão de obra ou de 
serviço, deve ser atestado o atendimento às regras de 
acessibilidade. 

§ 3º O poder público, após certificar a acessibilidade de 
edificação ou de serviço, determinará a colocação, em 
espaços ou em locais de ampla visibilidade, do SÍMBOLO 
INTERNACIONAL DE ACESSO, na forma prevista em 
legislação e em normas técnicas correlatas. 

Art. 57. As edificações públicas e privadas de uso 
coletivo já existentes devem garantir acessibilidade à 
pessoa com deficiência em todas as suas dependências 
e serviços, tendo como referência as normas de 
acessibilidade vigentes. 

Art. 58. O projeto e a construção de edificação de uso 
privado multifamiliar devem atender aos preceitos de 
acessibilidade, na forma regulamentar.         

§ 1º As construtoras e incorporadoras responsáveis pelo 
projeto e pela construção das edificações a que se 
refere o caput deste artigo devem assegurar percentual 
mínimo de suas unidades internamente acessíveis, na 
forma regulamentar. 

§ 2º É vedada a cobrança de valores adicionais para a 
aquisição de unidades internamente acessíveis a que se 
refere o § 1º deste artigo. 

Art. 59. Em qualquer intervenção nas vias e nos espaços 
públicos, o poder público e as empresas concessionárias 
responsáveis pela execução das obras e dos serviços 
devem garantir, de forma segura, a fluidez do trânsito e 
a livre circulação e acessibilidade das pessoas, durante e 
após sua execução. 

Art. 60. Orientam-se, no que couber, pelas regras de 
acessibilidade previstas em legislação e em normas 
técnicas, observado o disposto na Lei nº 10.098, de 19 
de dezembro de 2000 , nº 10.257, de 10 de julho de 
2001 , e nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012 : 

I - os planos diretores municipais, os planos diretores de 
transporte e trânsito, os planos de mobilidade urbana e 
os planos de preservação de sítios históricos elaborados 
ou atualizados a partir da publicação desta Lei; 

II - os códigos de obras, os códigos de postura, as leis de 
uso e ocupação do solo e as leis do sistema viário; 

III - os estudos prévios de impacto de vizinhança; 

IV - as atividades de fiscalização e a imposição de 
sanções; e 

V - a legislação referente à prevenção contra incêndio e 
pânico. 

§ 1º A concessão e a renovação de alvará de 
funcionamento para qualquer atividade são 
condicionadas à observação e à certificação das regras 
de acessibilidade. 

§ 2º A emissão de carta de habite-se ou de habilitação 
equivalente e sua renovação, quando esta tiver sido 
emitida anteriormente às exigências de acessibilidade, é 
condicionada à observação e à certificação das regras de 
acessibilidade. 

Art. 61. A formulação, a implementação e a manutenção 
das ações de acessibilidade atenderão às seguintes 
premissas básicas: 

I - eleição de prioridades, elaboração de cronograma e 
reserva de recursos para implementação das ações; e 

II - planejamento contínuo e articulado entre os setores 
envolvidos. 

 

Art. 62. É assegurado à pessoa com deficiência, 
MEDIANTE SOLICITAÇÃO, o recebimento de contas, 
boletos, recibos, extratos e cobranças de tributos em 
formato acessível. 

CAPÍTULO II 

DO ACESSO À INFORMAÇÃO E À COMUNICAÇÃO 

Art. 63. É obrigatória a acessibilidade nos sítios da 
internet mantidos por empresas com sede ou 
representação comercial no País ou por órgãos de 
governo, para uso da pessoa com deficiência, 
garantindo-lhe acesso às informações disponíveis, 
conforme as melhores práticas e diretrizes de 
acessibilidade adotadas internacionalmente. 

§ 1º Os sítios devem conter símbolo de acessibilidade 
em destaque. 

 IMPORTANTE 
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§ 2º Telecentros comunitários que receberem recursos 
públicos federais para seu custeio ou sua instalação 
e lan houses devem possuir equipamentos e instalações 
acessíveis. 

§ 3º Os telecentros e as LAN HOUSES de que trata o § 2º 
deste artigo devem garantir, no mínimo, 10% (dez por 
cento) de seus computadores com recursos de 
acessibilidade para pessoa com deficiência visual, sendo 
assegurado PELO MENOS 1 (UM) equipamento, quando 
o resultado percentual for inferior a 1 (um). 

Art. 64. A acessibilidade nos sítios da internet de que 
trata o art. 63 desta Lei deve ser observada para 
obtenção do financiamento de que trata o inciso III do 
art. 54 desta Lei. 

Art. 65. As empresas prestadoras de serviços de 
telecomunicações DEVERÃO GARANTIR PLENO ACESSO 
À PESSOA COM DEFICIÊNCIA, conforme regulamentação 
específica. 

Art. 66. Cabe ao poder público incentivar a oferta de 
aparelhos de telefonia fixa e móvel celular com 
acessibilidade que, entre outras tecnologias assistivas, 
possuam possibilidade de indicação e de ampliação 
sonoras de todas as operações e funções disponíveis. 

Art. 67. Os serviços de radiodifusão de sons e imagens 
devem permitir o uso dos seguintes recursos, entre 
outros: 

I - subtitulação por meio de legenda oculta; 

II - janela com intérprete da Libras; 

III - audiodescrição. 

Art. 68. O poder público deve adotar mecanismos de 
incentivo à produção, à edição, à difusão, à distribuição 
e à COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS EM FORMATOS 
ACESSÍVEIS, inclusive em publicações da administração 
pública ou financiadas com recursos públicos, com 
vistas a garantir à pessoa com deficiência o direito de 
acesso à leitura, à informação e à comunicação. 

§ 1º Nos editais de compras de livros, inclusive para o 
abastecimento ou a atualização de acervos de 
bibliotecas em todos os níveis e modalidades de 
educação e de bibliotecas públicas, o poder público 
deverá adotar cláusulas de impedimento à participação 
de editoras que não ofertem sua produção também em 
formatos acessíveis. 

§ 2º Consideram-se formatos acessíveis os arquivos 
digitais que possam ser reconhecidos e acessados 
por softwares leitores de telas ou outras tecnologias 
assistivas que vierem a substituí-los, PERMITINDO 
LEITURA COM VOZ SINTETIZADA, AMPLIAÇÃO DE 
CARACTERES, diferentes contrastes e impressão em 
Braille. 

§ 3º O poder público deve estimular e apoiar a 
adaptação e a produção de artigos científicos em 
formato acessível, inclusive em LIBRAS. 

Art. 69. O poder público deve assegurar a 
disponibilidade de informações corretas e claras sobre 
os diferentes produtos e serviços ofertados, por 
quaisquer meios de comunicação empregados, inclusive 
em ambiente virtual, contendo a especificação correta 
de quantidade, qualidade, características, composição e 
preço, bem como sobre os eventuais riscos à saúde e à 
segurança do consumidor com deficiência, em caso de 
sua utilização, aplicando-se, no que couber, os arts. 30 a 
41 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 . 

§ 1º Os canais de comercialização virtual e os anúncios 
publicitários veiculados na imprensa escrita, na internet, 
no rádio, na televisão e nos demais veículos de 
comunicação abertos ou por assinatura devem 
disponibilizar, conforme a compatibilidade do meio, os 
recursos de acessibilidade de que trata o art. 67 desta 
Lei, a expensas do fornecedor do produto ou do serviço, 
sem prejuízo da observância do disposto nos arts. 36 a 
38 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 . 

§ 2º Os fornecedores devem disponibilizar, mediante 
solicitação, exemplares de bulas, prospectos, textos ou 
qualquer outro tipo de material de divulgação em 
formato acessível. 

Art. 70. As instituições promotoras de congressos, 
seminários, oficinas e demais eventos de natureza 
científico-cultural devem oferecer à pessoa com 
deficiência, no mínimo, os recursos de tecnologia 
assistiva previstos no art. 67 desta Lei. 

Art. 71. Os congressos, os seminários, as oficinas e os 
demais eventos de natureza científico-cultural 
promovidos ou financiados pelo poder público devem 
garantir as condições de acessibilidade e os recursos de 
tecnologia assistiva. 

Art. 72. Os programas, as linhas de pesquisa e os 
projetos a serem desenvolvidos com o apoio de 
agências de financiamento e de órgãos e entidades 
integrantes da administração pública que atuem no 
auxílio à pesquisa devem contemplar temas voltados à 
tecnologia assistiva. 
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Art. 73. Caberá ao poder público, diretamente ou em 
parceria com organizações da sociedade civil, promover 
a capacitação de tradutores e intérpretes da Libras, de 
guias intérpretes e de profissionais habilitados em 
Braille, audiodescrição, estenotipia e legendagem. 

CAPÍTULO III 

DA TECNOLOGIA ASSISTIVA 

Art. 74. É garantido à pessoa com deficiência acesso a 
produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, 
métodos e serviços de tecnologia assistiva que 
maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e 
qualidade de vida. 

 

Art. 75. O poder público desenvolverá PLANO 
ESPECÍFICO DE MEDIDAS, a ser renovado em cada 
período de 4 (quatro) anos, com a finalidade de: 

I - facilitar o acesso a crédito especializado, inclusive 
com oferta de linhas de crédito subsidiadas, específicas 
para aquisição de tecnologia assistiva; 

II - agilizar, simplificar e priorizar procedimentos de 
importação de tecnologia assistiva, especialmente as 
questões atinentes a procedimentos alfandegários e 
sanitários; 

III - criar mecanismos de fomento à pesquisa e à 
produção nacional de tecnologia assistiva, inclusive por 
meio de concessão de linhas de crédito subsidiado e de 
parcerias com institutos de pesquisa oficiais; 

IV - eliminar ou reduzir a tributação da cadeia produtiva 
e de importação de tecnologia assistiva; 

V - facilitar e agilizar o processo de inclusão de novos 
recursos de tecnologia assistiva no rol de produtos 
distribuídos no âmbito do SUS e por outros órgãos 
governamentais. 

Parágrafo único. Para fazer cumprir o disposto neste 
artigo, os procedimentos constantes do plano específico 
de medidas deverão ser avaliados, pelo menos, a cada 2 
(dois) anos. 

CAPÍTULO IV 

DO DIREITO À PARTICIPAÇÃO NA VIDA PÚBLICA E 
POLÍTICA 

Art. 76. O poder público deve garantir à pessoa com 
deficiência todos os direitos políticos e a oportunidade 
de exercê-los em igualdade de condições com as demais 
pessoas. 

§ 1º À pessoa com deficiência será assegurado o direito 
de votar e de ser votada, inclusive por meio das 
seguintes ações: 

I - garantia de que os procedimentos, as instalações, os 
materiais e os equipamentos para votação sejam 
apropriados, acessíveis a todas as pessoas e de fácil 
compreensão e uso, sendo vedada a instalação de 
seções eleitorais exclusivas para a pessoa com 
deficiência; 

II - incentivo à pessoa com deficiência a candidatar-se e 
a desempenhar quaisquer funções públicas em todos os 
níveis de governo, inclusive por meio do uso de novas 
tecnologias assistivas, quando apropriado; 

III - garantia de que os pronunciamentos oficiais, a 
propaganda eleitoral obrigatória e os debates 
transmitidos pelas emissoras de televisão possuam, 
pelo menos, os recursos elencados no art. 67 desta Lei; 

IV - garantia do livre exercício do direito ao voto e, para 
tanto, sempre que necessário e a seu pedido, permissão 
para que a pessoa com deficiência seja auxiliada na 
votação por pessoa de sua escolha. 

§ 2º O poder público promoverá a participação da 
pessoa com deficiência, inclusive quando 
institucionalizada, na condução das questões públicas, 
sem discriminação e em igualdade de oportunidades, 
observado o seguinte: 

I - participação em organizações não governamentais 
relacionadas à vida pública e à política do País e em 
atividades e administração de partidos políticos; 

II - formação de organizações para representar a pessoa 
com deficiência em todos os níveis; 

III - participação da pessoa com deficiência em 
organizações que a representem. 

TÍTULO IV 

DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Art. 77. O poder público deve fomentar o 
desenvolvimento científico, a pesquisa e a inovação e a 
capacitação tecnológicas, voltados à melhoria da 
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qualidade de vida e ao trabalho da pessoa com 
deficiência e sua inclusão social. 

§ 1º O fomento pelo poder público deve priorizar a 
geração de conhecimentos e técnicas que visem à 
prevenção e ao tratamento de deficiências e ao 
desenvolvimento de tecnologias assistiva e social. 

§ 2º A acessibilidade e as tecnologias assistiva e social 
devem ser fomentadas mediante a criação de cursos de 
pós-graduação, a formação de recursos humanos e a 
inclusão do tema nas diretrizes de áreas do 
conhecimento. 

§ 3º Deve ser fomentada a capacitação tecnológica de 
instituições públicas e privadas para o desenvolvimento 
de tecnologias assistiva e social que sejam voltadas para 
melhoria da funcionalidade e da participação social da 
pessoa com deficiência. 

§ 4º As medidas previstas neste artigo devem ser 
reavaliadas periodicamente pelo poder público, com 
vistas ao seu aperfeiçoamento. 

Art. 78. Devem ser estimulados a pesquisa, o 
desenvolvimento, a inovação e a difusão de tecnologias 
voltadas para ampliar o acesso da pessoa com 
deficiência às tecnologias da informação e comunicação 
e às tecnologias sociais. 

Parágrafo único. Serão estimulados, em especial: 

I - o emprego de tecnologias da informação e 
comunicação como instrumento de superação de 
limitações funcionais e de barreiras à comunicação, à 
informação, à educação e ao entretenimento da pessoa 
com deficiência; 

II - a adoção de soluções e a difusão de normas que 
visem a ampliar a acessibilidade da pessoa com 
deficiência à computação e aos sítios da internet, em 
especial aos serviços de governo eletrônico. 

LIVRO II 

PARTE ESPECIAL 

TÍTULO I 

DO ACESSO À JUSTIÇA 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 79. O poder público deve assegurar o ACESSO DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA À JUSTIÇA, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas, garantindo, 
sempre que requeridos, adaptações e recursos de 
TECNOLOGIA ASSISTIVA. 

§ 1º A fim de garantir a atuação da pessoa com 
deficiência em todo o processo judicial, o poder público 
deve capacitar os membros e os servidores que atuam 
no Poder Judiciário, no Ministério Público, na 
DEFENSORIA PÚBLICA, nos órgãos de segurança pública 
e no sistema penitenciário quanto aos direitos da 
pessoa com deficiência. 

§ 2º Devem ser assegurados à pessoa com deficiência 
submetida a medida restritiva de liberdade todos os 
direitos e garantias a que fazem jus os apenados sem 
deficiência, garantida a acessibilidade. 

§ 3º A Defensoria Pública e o Ministério Público tomarão 
as medidas necessárias à garantia dos direitos previstos 
nesta Lei. 

Art. 80. Devem ser oferecidos todos os recursos de 
tecnologia assistiva disponíveis para que a pessoa com 
deficiência tenha garantido o acesso à justiça, sempre 
que figure em um dos polos da ação ou atue como 
testemunha, partícipe da lide posta em juízo, advogado, 
defensor público, magistrado ou membro do Ministério 
Público. 

Parágrafo único. A pessoa com deficiência tem 
garantido o acesso ao conteúdo de todos os atos 
processuais de seu interesse, inclusive no exercício da 
advocacia. 

Art. 81. Os direitos da pessoa com deficiência serão 
garantidos por ocasião da aplicação de sanções penais. 

Art. 83. Os serviços notariais e de registro NÃO podem 
negar ou criar óbices ou condições diferenciadas à 
prestação de seus serviços em razão de deficiência do 
solicitante, devendo reconhecer sua capacidade LEGAL 
PLENA, GARANTIDA A ACESSIBILIDADE. 

Parágrafo único. O descumprimento do disposto 
no caput deste artigo constitui discriminação em razão 
de deficiência. 
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CAPÍTULO II 

DO RECONHECIMENTO IGUAL PERANTE A LEI 

Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o 
direito ao exercício de sua capacidade legal em 
igualdade de condições com as demais pessoas. 

§ 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será 
submetida à curatela, conforme a lei. 

§ 2º É facultado à pessoa com deficiência a adoção de 
processo de TOMADA DE DECISÃO APOIADA. 

TOMADA DE DECISÃO APOIADA NO CÓDIGO CIVIL 

Art. 1.783-A, Código Civil.  A tomada de decisão apoiada 
é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege 
PELO MENOS 2 pessoas idôneas, com as quais mantenha 
vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe 
apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, 
fornecendo-lhes os elementos e informações necessários 
para que possa exercer sua capacidade. (Incluído pela Lei 
nº 13.146, de 2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência) 

§ 3º A definição de curatela de pessoa com deficiência 
constitui medida protetiva extraordinária, proporcional 
às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e 
durará o menor tempo possível. 

DOSES DOUTRINÁRIAS 

Segundo o professor Fernando Gajardoni, a “ação de 
interdição” tem por finalidade VEDAR o exercício dos atos 
da vida civil pela pessoa com deficiência mental ou 
intelectual, impondo-se a mediação de seu curador. 
Contudo, como a pessoa com deficiência, após o Estatuto 
da Pessoa com Deficiência NÃO É MAIS CONSIDERADA 
ABSOLUTAMENTE INCAPAZ, tem-se que, a partir de 
agora, inexiste no País a figura da interdição e, por 
consequência, ação para este fim, inclusive pela carga 
pejorativa por detrás da expressão “interdito”.  Tanto que 
a Lei n.º 13.146/2015 não emprega a expressão 
“interdição” nenhuma vez. 

Hoje, embora na prática seja ainda utilizada a expressão 
“ação de interdição”, o termo menos pejorativo seria 
ação de curatela (com o objetivo de nomear, 
provisoriamente, um curador). 

§ 4º Os curadores são obrigados a prestar, anualmente, 
contas de sua administração ao juiz, apresentando o 
balanço do respectivo ano. 

 

Art. 85. A curatela afetará TÃO SOMENTE os atos 
relacionados aos DIREITOS DE NATUREZA PATRIMONIAL 
E NEGOCIAL. 

§ 1º A definição da curatela não alcança o direito ao 
próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à 
privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. 

§ 2º A curatela constitui MEDIDA EXTRAORDINÁRIA, 
devendo constar da sentença as razões e motivações de 
sua definição, preservados os interesses do curatelado. 

§ 3º No caso de pessoa em situação de 
institucionalização, ao nomear curador, o JUIZ DEVE 
DAR PREFERÊNCIA A PESSOA QUE TENHA VÍNCULO DE 
NATUREZA FAMILIAR, afetiva ou comunitária com o 
curatelado. 

Art. 86. Para emissão de documentos oficiais, NÃO será 
exigida a situação de curatela da pessoa com 
deficiência. 

Art. 87. Em casos de relevância e urgência e a fim de 
proteger os interesses da pessoa com deficiência em 
situação de curatela, será lícito ao juiz, ouvido o 
Ministério Público, de oficio ou a requerimento do 
interessado, nomear, desde logo, curador provisório, o 
qual estará sujeito, no que couber, às disposições do 
Código de Processo Civil. 

TÍTULO II 

DOS CRIMES E DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Art. 88. Praticar, induzir ou incitar discriminação de 
pessoa em razão de sua deficiência: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 

§ 1º Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se a vítima 
encontrar-se sob cuidado e responsabilidade do agente. 

§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput deste 
artigo é cometido por intermédio de meios de 
comunicação social ou de publicação de qualquer 
natureza: 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

CAUSA DE AUMENTO DE 
PENA 

QUALIFICADORA 

Incide na terceira fase da 
dosimetria da pena . 

Aumenta a pena mínima e 
máxima em abstrato, 
incidindo no início da 
dosimetria. 
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Ex: § 1º, art. 88 do 
Estatuto da Pessoa com 
Deficiência 

Ex: § 2º, art. 88 do 
Estatuto da Pessoa com 
Deficiência 

§ 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, o juiz poderá 
determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido 
deste, ainda ANTES do inquérito policial, sob pena de 
desobediência: 

I - recolhimento ou busca e apreensão dos exemplares 
do material discriminatório; 

II - interdição das respectivas mensagens ou páginas de 
informação na internet. 

§ 4º Na hipótese do § 2º deste artigo, CONSTITUI EFEITO 
DA CONDENAÇÃO, após o trânsito em julgado da 
decisão, a destruição do material apreendido. 

 

Art. 89. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, 
pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro 
rendimento de pessoa com deficiência: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Parágrafo único. Aumenta-se a PENA EM 1/3 (UM 
TERÇO) se o crime é cometido: 

I - por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, 
testamenteiro ou depositário judicial; ou 

II - por aquele que se apropriou em razão de ofício ou 
de profissão. 

Art. 90. Abandonar pessoa com deficiência em hospitais, 
casas de saúde, entidades de abrigamento ou 
congêneres: 

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e 
multa. 

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem não 
prover as necessidades básicas de pessoa com 
deficiência quando obrigado por lei ou mandado. 

Art. 91. Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer 
meio eletrônico ou documento de pessoa com 
deficiência destinados ao recebimento de benefícios, 
proventos, pensões ou remuneração ou à realização de 
operações financeiras, com o fim de obter vantagem 
indevida para si ou para outrem: 

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

Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) 
se o crime é cometido por tutor ou curador. 

TÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 92. É criado o Cadastro Nacional de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência (Cadastro-Inclusão), registro 
público eletrônico com a finalidade de coletar, 
processar, sistematizar e disseminar informações 
georreferenciadas que permitam a identificação e a 
caracterização socioeconômica da pessoa com 
deficiência, bem como das barreiras que impedem a 
realização de seus direitos. 

§ 1º O Cadastro-Inclusão será administrado pelo Poder 
Executivo federal e constituído por base de dados, 
instrumentos, procedimentos e sistemas eletrônicos. 

§ 2º Os dados constituintes do Cadastro-Inclusão serão 
obtidos pela integração dos sistemas de informação e da 
base de dados de todas as políticas públicas 
relacionadas aos direitos da pessoa com deficiência, 
bem como por informações coletadas, inclusive em 
censos nacionais e nas demais pesquisas realizadas no 
País, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e seu Protocolo Facultativo. 

§ 3º Para coleta, transmissão e sistematização de dados, 
é facultada a celebração de convênios, acordos, termos 
de parceria ou contratos com instituições públicas e 
privadas, observados os requisitos e procedimentos 
previstos em legislação específica. 

§ 4º Para assegurar a confidencialidade, a privacidade e 
as liberdades fundamentais da pessoa com deficiência e 
os princípios éticos que regem a utilização de 
informações, devem ser observadas as salvaguardas 
estabelecidas em lei. 

§ 5º Os dados do Cadastro-Inclusão somente poderão 
ser utilizados para as seguintes finalidades: 

I - formulação, gestão, monitoramento e avaliação das 
políticas públicas para a pessoa com deficiência e para 
identificar as barreiras que impedem a realização de 
seus direitos; 

II - realização de estudos e pesquisas. 
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§ 6º As informações a que se refere este artigo devem 
ser disseminadas em formatos acessíveis. 

Art. 93. Na realização de inspeções e de auditorias pelos 
órgãos de controle interno e externo, deve ser 
observado o cumprimento da legislação relativa à 
pessoa com deficiência e das normas de acessibilidade 
vigentes. 

 

Art. 94. Terá DIREITO A AUXÍLIO-INCLUSÃO, nos termos 
da lei, a pessoa com deficiência moderada ou grave que: 

I - RECEBA O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 
(LOAS) previsto no art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993, e que passe a exercer atividade 
remunerada que a enquadre como segurado 
obrigatório do RGPS; 

II - tenha recebido, nos últimos 5 (cinco) anos, o 
benefício de prestação continuada (LOAS) previsto 
no art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e 
que exerça atividade remunerada que a enquadre como 
segurado obrigatório do RGPS. 

 

Art. 95. É vedado exigir o comparecimento de pessoa 
com deficiência perante os órgãos públicos quando seu 
deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de 
condições de acessibilidade, imponha-lhe ônus 
desproporcional e indevido, hipótese na qual serão 
observados os seguintes procedimentos: 

I - quando for de interesse do poder público, o agente 
promoverá o contato necessário com a pessoa com 
deficiência em sua residência; 

II - quando for de interesse da pessoa com deficiência, 
ela apresentará solicitação de atendimento domiciliar 
ou fará representar-se por procurador constituído para 
essa finalidade. 

Parágrafo único. É assegurado à pessoa com deficiência 
atendimento domiciliar pela perícia médica e social do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), pelo serviço 
público de saúde ou pelo serviço privado de saúde, 
contratado ou conveniado, que integre o SUS e pelas 
entidades da rede socioassistencial INTEGRANTES DO 
SUAS, quando seu deslocamento, em razão de sua 
limitação funcional e de condições de acessibilidade, 
imponha-lhe ônus desproporcional e indevido. 

 

Art. 117. O art. 1º da Lei nº 11.126, de 27 de junho de 
2005, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 1º É assegurado à pessoa com DEFICIÊNCIA VISUAL 
acompanhada de cão-guia o direito de ingressar e de 
permanecer com o animal em todos os meios de 
transporte e em estabelecimentos abertos ao público, 
de USO PÚBLICO E PRIVADOS DE USO COLETIVO, desde 
que observadas as condições impostas por esta Lei. 

Art. 125. Devem ser observados os prazos a seguir 
discriminados, a partir da entrada em vigor desta Lei, 
para o cumprimento dos seguintes dispositivos: 

I - incisos I e II do § 2º do art. 28, 48 (quarenta e oito) 
meses; 

II - § 6º do art. 44 , 48 (quarenta e oito) meses; 
II - § 6º do art. 44, 60 (sessenta) meses;            (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 917, de 2019) 
II - § 6º do art. 44, 60 (sessenta) meses;             (Redação 
dada pela Lei nº 14.009, de 2020) 

II - § 6º do art. 44, 84 (oitenta e quatro) 
meses;         (Redação dada pela Medida Provisória nº 
1.025, de 2020) 

III - art. 45 , 24 (vinte e quatro) meses; 

IV - art. 49 , 48 (quarenta e oito) meses. 

ANOTAÇÕES 
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LEI Nº 14.040, DE 18 DE 
AGOSTO DE 2020 

 
Estabelece normas educacionais excepcionais a serem 
adotadas durante o estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de 
março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho 
de 2009.   

Art. 1º  Esta Lei estabelece normas educacionais a 
serem adotadas, em caráter excepcional, durante o 
estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 
Legislativo   nº 6, de 20 de março de 2020. 

Parágrafo único. O Conselho Nacional de Educação 
(CNE) editará diretrizes nacionais com vistas à 
implementação do disposto nesta Lei. 

 

Art. 2º  Os estabelecimentos de ensino de educação 
básica, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo 
CNE, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as 
normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de 
ensino, ficam dispensados, em caráter excepcional: 

I – na educação INFANTIL, da obrigatoriedade de 
observância do mínimo de dias de trabalho educacional 
e do cumprimento da carga horária mínima anual 
previstos no inciso II do caput do art. 31 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996; 

II – no ensino FUNDAMENTAL e no ENSINO MÉDIO, da 
obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de 
efetivo trabalho escolar, nos termos do inciso I 
do caput e do § 1º do art. 24 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, desde que cumprida a carga horária 
mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos, 
sem prejuízo da qualidade do ensino e da garantia dos 
direitos e objetivos de aprendizagem, observado o 
disposto no § 3º deste artigo. 

§ 1º  A dispensa de que trata o caput deste artigo 
aplicar-se-á ao ano letivo afetado pelo estado de 
calamidade pública referido no art. 1º desta Lei. 

§ 2º  A reorganização do calendário escolar do ano letivo 
afetado pelo estado de calamidade pública referido no 
art. 1º desta Lei obedecerá aos princípios dispostos no 
art. 206 da Constituição Federal, notadamente a 
igualdade de condições para o acesso e a permanência 
nas escolas, e contará com a participação das 
comunidades escolares para sua definição.  

§ 3º  Para o cumprimento dos objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento, a integralização da 
carga horária mínima do ano letivo afetado pelo estado 
de calamidade pública referido no art. 1º desta Lei 
poderá ser feita no ano subsequente, inclusive por meio 
da adoção de um continuum de 2 séries ou anos 
escolares, observadas as diretrizes nacionais editadas 
pelo CNE, a BNCC e as normas dos respectivos sistemas 
de ensino. 

§ 4º  A critério dos sistemas de ensino, no ano letivo 
afetado pelo estado de calamidade pública referido no 
art. 1º desta Lei, poderão ser desenvolvidas atividades 
pedagógicas não presenciais: 

I – na educação infantil, de acordo com os objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento dessa etapa da 
educação básica e com as orientações pediátricas 
pertinentes quanto ao uso de tecnologias da informação 
e comunicação; 

II – no ensino fundamental e no ensino médio, 
vinculadas aos conteúdos curriculares de cada etapa e 
modalidade, inclusive por meio do uso de tecnologias da 
informação e comunicação, cujo cômputo, para efeitos 
de integralização da carga horária mínima anual, 
obedecerá a critérios objetivos estabelecidos pelo CNE. 

§ 5º  Os sistemas de ensino que optarem por adotar 
atividades pedagógicas não presenciais como parte do 
cumprimento da carga horária anual deverão assegurar 
em suas normas que os alunos e os professores tenham 
acesso aos meios necessários para a realização dessas 
atividades. 

§ 6º  As diretrizes nacionais editadas pelo CNE e as 
normas dos sistemas de ensino, no que se refere a 
atividades pedagógicas não presenciais, considerarão as 
especificidades de cada faixa etária dos estudantes e de 
cada modalidade de ensino, em especial quanto à 
adequação da utilização de tecnologias da informação e 
comunicação, e a autonomia pedagógica das escolas 
assegurada pelos arts. 12 e 14 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996. 

§ 7º  (VETADO). 

§ 8º  (VETADO). 

§ 9º  A União, os Estados, os Municípios e o Distrito 
Federal implementarão, em regime de colaboração, 
estratégias intersetoriais de retorno às atividades 
escolares regulares nas áreas de educação, de saúde e 
de assistência social. 

§ 10.  Fica facultado aos sistemas de ensino, em caráter 
excepcional e mediante disponibilidade de vagas na 
rede pública, possibilitar ao aluno concluinte do ensino 

 IMPORTANTE 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/DLG6-2020.htm
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médio matricular-se para períodos de estudos de até 1 
ano escolar suplementar, relativos aos conteúdos 
curriculares do último ano escolar do ensino médio, no 
ano letivo subsequente ao afetado pelo estado de 
calamidade pública referido no art. 1º desta Lei. 

Art. 3º  As instituições de EDUCAÇÃO SUPERIOR ficam 
dispensadas, em caráter excepcional, da 
obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de 
efetivo trabalho acadêmico, nos termos do caput e do § 
3º do art. 47 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, para o ano letivo afetado pelo estado de 
calamidade pública referido no art. 1º desta Lei, 
observadas as diretrizes nacionais editadas pelo CNE e 
as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas 
de ensino, desde que: 

I – seja mantida a carga horária prevista na grade 
curricular para cada curso; e 

II – não haja prejuízo aos conteúdos essenciais para o 
exercício da profissão. 

 

§ 1º  Poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas 
não presenciais vinculadas aos conteúdos curriculares 
de cada curso, por meio do uso de tecnologias da 
informação e comunicação, para fins de integralização 
da respectiva carga horária exigida. 

 

§ 2º  Na hipótese de que trata o caput deste artigo, a 
instituição de educação superior poderá antecipar a 
conclusão dos cursos superiores de medicina, farmácia, 
enfermagem, fisioterapia e odontologia, desde que o 
aluno, observadas as normas a serem editadas pelo 
respectivo sistema de ensino e pelos órgãos superiores 
da instituição, cumpra, no MÍNIMO: 

I – 75 % da carga horária do internato do curso de 
medicina; ou 

II – 75% da carga horária dos estágios curriculares 
obrigatórios dos cursos de enfermagem, farmácia, 
fisioterapia e odontologia. 

§ 3º  Fica o Poder Executivo autorizado a ampliar, ouvido 
o CNE, a lista de cursos referida no inciso II do § 2º deste 
artigo, nos mesmos termos previstos nesta Lei, para 
outros cursos superiores da área da saúde, desde que 
diretamente relacionados ao combate à pandemia da 
Covid-19. 

Art. 4º  Ficam os sistemas de ensino autorizados a 
antecipar, em caráter excepcional, a conclusão dos 

cursos de educação profissional técnica de nível médio, 
desde que diretamente relacionados ao combate à 
pandemia da Covid-19, observadas as normas a serem 
editadas pelo respectivo sistema de ensino, caso o aluno 
cumpra, no mínimo, 75% da carga horária dos estágios 
curriculares obrigatórios. 

Art. 5º  (VETADO). 

Art. 6º  O retorno às atividades escolares regulares 
observará as diretrizes das autoridades sanitárias e as 
regras estabelecidas pelo respectivo sistema de ensino. 

§ 1º  (VETADO). 

§ 2º  (VETADO). 

§ 3º  Será assegurado, observado o disposto 
no caput deste artigo, o acesso dos estudantes da 
educação básica e da educação superior em situação 
excepcional de risco epidemiológico decorrente da 
pandemia da Covid-19 a atendimento educacional 
adequado    à sua condição em termos equivalentes ao 
previsto no art. 4º-A da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, garantidos aos estudantes das redes públicas 
programas de apoio, de alimentação e de assistência à 
saúde, entre outros. 

Art. 7º  No ano letivo afetado pelo estado de calamidade 
pública referido no art. 1º desta Lei, serão mantidos os 
programas públicos suplementares de atendimento aos 
estudantes da educação básica e os programas públicos 
de assistência estudantil da educação superior. 

Parágrafo único. No ano letivo referido no caput deste 
artigo, para efeito de cálculo dos repasses da União aos 
entes federativos subnacionais, relativos a programas 
nacionais instituídos pelas Leis nºs 11.947, de 16 de 
junho de 2009, e 10.880, de 9 de junho de 2004, serão 
considerados, no mínimo, 200 dias letivos. 

Art. 8º  (VETADO). 

Art. 9º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

Brasília, 18 de agosto de 2020; 199o da Independência e 
132o da República. 

 

 

 

 

 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 
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DECLARAÇÃO SOBRE A 
PROTEÇÃO DE TODAS AS 

PESSOAS CONTRA OS 
DESAPARECIMENTOS FORÇADOS 

- 1992 
 

A Assembleia Geral, 
 
Considerando que, em conformidade com os princípios 
proclamados na Carta das Nações Unidas e em outros 
instrumentos internacionais, o reconhecimento da 
dignidade inerente e dos direitos iguais e inalienáveis de 
todos os membros da família humana constitui o 
fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, 
Tendo presente a obrigação dos Estados em virtude da 
Carta, em particular do seu artigo 55.º, de promover o 
respeito universal e efetivo dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais, 
 
Profundamente preocupada por constatar que em 
muitos países, frequentemente de forma persistente, 
ocorrem desaparecimentos forçados, no sentido de que 
as pessoas são presas, detidas ou raptadas contra a sua 
vontade ou de outra forma privadas de liberdade por 
agentes governamentais de qualquer ramo ou nível, que 
de seguida se recusam a revelar o destino ou paradeiro 
das pessoas em causa ou se recusam a reconhecer a 
privação de liberdade, assim subtraindo tais pessoas à 
proteção da lei, 
 
Considerando que os desaparecimentos forçados 
atentam contra os mais profundos valores de qualquer 
sociedade empenhada em respeitar o Estado de Direito, 
os direitos humanos e as liberdades fundamentais, e 
que a prática sistemática de tais atos configura um 
crime contra a Humanidade, 
 
Recordando a sua resolução 33/173, de 22 de Dezembro 
de 1978, na qual manifestou preocupação pelos relatos 
de desaparecimentos forçados ou involuntários 
oriundos de diversas partes do mundo, bem como pela 
angústia e pela dor provocadas por esses 
desaparecimentos, e instou os Governos a fazer incorrer 
as autoridades encarregadas de aplicar a lei e as forças 
de segurança em responsabilidade jurídica pelos 
excessos que possam conduzir a desaparecimentos 
forçados ou involuntários de seres humanos, 
 
Recordando também a proteção conferida às vítimas de 
conflitos armados pelas Convenções de Genebra de 12 
de Agosto de 1949 e seus Protocolos Adicionais de 1977, 
Tendo em conta em particular os pertinentes artigos da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Pacto 
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, que 

protegem o direito à vida, o direito à liberdade e à 
segurança da pessoa, o direito a não ser sujeito à tortura 
e o direito ao reconhecimento da personalidade 
jurídica, 
 
Tendo em conta também a Convenção contra a Tortura 
e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou 
Degradantes, que estabelece que os Estados partes 
deverão tomar medidas eficazes para prevenir e punir 
os atos de tortura, 
 
Tendo presentes o Código de Conduta para os 
Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, os 
Princípios Básicos sobre a Utilização da Força e de Armas 
de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação 
da Lei, a Declaração dos Princípios Básicos de Justiça 
Relativa às Vítimas da Criminalidade e de Abuso de 
Poder e as Regras Mínimas para o Tratamento de 
Reclusos, 
 
Afirmando que, para prevenir os desaparecimentos 
forçados, é necessário garantir a estrita observância do 
Conjunto de Princípios para a Proteção de Todas as 
Pessoas Sujeitas a Qualquer Forma de Detenção ou 
Prisão contidos em anexo à sua resolução 43/173, de 9 
de Dezembro de 1988, e dos Princípios sobre a 
Prevenção Eficaz e Investigação das Execuções 
Extrajudiciais, Arbitrárias ou Sumárias, constantes do 
anexo à resolução 1989/65 do Conselho Econômico e 
Social, de 24 de Maio de 1989 e aprovados pela 
Assembleia Geral na sua resolução 44/162, de 15 de 
Dezembro de 1989, 
 
Tendo presente que, embora os atos que configuram 
um desaparecimento forçado constituam uma violação 
das proibições constantes dos instrumentos 
internacionais acima mencionados, continua, no 
entanto, a ser importante elaborar um instrumento que 
caracterize todos os atos de desaparecimento forçado 
de pessoas como infrações muito graves e consagre 
normas concebidas para punir e prevenir tais crimes, 
 
1. Proclama a presente Declaração sobre a Proteção de 
Todas as Pessoas contra os Desaparecimentos Forçados 
como um conjunto de princípios aplicáveis a todos os 
Estados; 
 
2. Insta a que sejam feitos todos os esforços para que a 
Declaração se torne amplamente conhecida e 
respeitada: 
 

Artigo 1.º 
 
1. Qualquer ato de desaparecimento forçado constitui 
um atentado à dignidade humana. É condenado 
enquanto uma negação dos objetivos das Nações 
Unidas e uma grave e flagrante violação dos direitos 
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humanos e liberdades fundamentais proclamados na 
Declaração Universal dos Direitos do Homem e 
reafirmados e desenvolvidos noutros instrumentos 
internacionais nesta matéria. 
 

CASO GOMES LUND VS BRASIL 

É importante que você saiba que no Caso Gomes 
Lund vs Brasil, uma das exceções preliminares 
alegadas pelo Brasil foi a incompetência da Corte IDH 
para apreciar o caso, considerando que os fatos 
ocorreram após o Brasil reconhecer a competência 
contenciosa da Corte (que foi em 10/12/1998), mais 
de 20 anos após os acontecimentos dos fatos na 
região do Araguaia. Então, em tese, como os fatos se 
deram bem ANTES do reconhecimento da função 
contenciosa (jurisdicional) da Corte pelo Brasil, estes 
não poderiam ser julgados pela Corte 
Interamericana? A resposta da Corte foi negativa. 
 
No caso, pontua a doutrina que “a Corte IDH decidiu 
que os corpos das vítimas do Caso Gomes Lund 
continuam desaparecidos e os responsáveis pelos 
desaparecimentos forçados não foram 
responsabilizados. Assim, a Corte entendeu que o 
próprio desaparecimento forçado seria de caráter 
permanente, pois a cada instante passado sem o que 
se encontrem os corpos desaparecidos e se 
responsabilizem os autores dos delitos, o direito à 
vida e à integridade física estariam sendo violados”.15 
 

 
2. Todo o ato de desaparecimento forçado subtrai as 
pessoas que a ele são sujeitas à proteção da lei e 
provoca grandes sofrimentos a essas pessoas e às suas 
famílias. Constitui uma violação das normas de direito 
internacional que garantem, nomeadamente, o direito 
ao reconhecimento da personalidade jurídica, o direito 
à liberdade e segurança pessoal e o direito a não ser 
sujeito à tortura ou a outras penas ou tratamentos 
cruéis, desumanos ou degradantes. Também viola ou 
constitui uma grave ameaça ao direito à vida.  
 

Artigo 2.º 
 
1. Nenhum Estado deverá cometer, permitir ou tolerar 
os desaparecimentos forçados. 
 
2. Os Estados deverão agir aos níveis nacional e regional 
e em cooperação com as Nações Unidas para contribuir 
por todos os meios para a prevenção e erradicação dos 
desaparecimentos forçados. 
 
 

Artigo 3.º 

 
15 PAIVA, Caio. HEEMANN, Thimotie Aragon. Jurisprudência Internacional de Direitos 
Humanos. 3º Edição. Belo Horizonte. Editora CEI, 2020, p. 386. 

 
Todos os Estados deverão adotar medidas eficazes nos 
planos legislativo, administrativo, judicial ou outros para 
prevenir e erradicar os atos conducentes a 
desaparecimentos forçados em qualquer território 
sujeito à sua jurisdição. 
 

COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE NO BRASIL 
(DOUTRINA DE ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS) 

“(...) No Brasil, a Lei nº 12.528/2011 criou a Comissão 
Nacional da Verdade. De acordo com seu art. 1º, a 
comissão tem como finalidade “examinar e esclarecer 
as graves violações de direitos humanos praticadas 
no período fixado no art. 8º do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (período de 18 de 
setembro de 1946 até a data da promulgação da 
Constituição), a fim de efetivar o direito à memória e 
à verdade histórica e promover a reconciliação 
nacional”. 
 
Além de (i) esclarecer os fatos e as circunstâncias dos 
casos de graves violações de direitos humanos, 
promovendo o esclarecimento dos casos de torturas, 
mortes, desaparecimentos forçados, ocultação de 
cadáveres e sua autoria, ainda que ocorridos no 
exterior, a Comissão deve encaminhar aos órgãos 
públicos competentes toda e qualquer informação 
obtida que possa auxiliar na (ii) localização e 
identificação de corpos e restos mortais de 
desaparecidos políticos e (iii) recomendar a adoção 
de medidas e políticas públicas para prevenir violação 
de direitos humanos, assegurar sua não repetição e 
promover a efetiva reconciliação nacional. Quanto à 
obtenção da verdade judicial, é cabível a 
responsabilização dos agentes que promoveram 
graves violações de direitos humanos durante a 
ditadura militar. 
 
Para tanto, a Corte IDH considerou ser inaplicável a 
Lei nº 6.683/79 (Lei da Anistia) aos agentes da 
ditadura, uma vez que tal lei ofendeu o direito à 
justiça das vítimas e seus familiares, previsto 
implicitamente nos arts. 8º e 25 da Convenção 
Americana de Direitos Humanos (Caso Gomes Lund 
vs. Brasil, sentença de 24-11-2010). Ocorre que o STF 
decidiu pela improcedência da ADPF 153, interposta 
pelo Conselho Federal da OAB, que almejava a 
interpretação conforme a Constituição da Lei da 
Anistia, no sentido de excluir os agentes da ditadura 
do seu alcance. 
 
Para o relator, Min. Eros Grau, a Lei da anistia 
veiculou uma decisão política assumida naquele 
momento e a Constituição de 1988 não pode afetar 
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leis-medida que a tenham precedido (ADPF 153, Rel. 
Min. Eros Grau, julgamento em 29-4-2010, Plenário, 
DJE de 6-8-2010). Em 10 de dezembro de 2014, a 
Comissão Nacional da Verdade, criada pela Lei nº 
12.528/2011, entregou seu relatório final, que 
contempla a análise de graves violações de direitos 
humanos dentro do período de 1946 a 1988. 
Composto por três volumes, o relatório final 
documentou especialmente centenas de casos de 
violações graves de direitos humanos cometidos por 
agentes da ditadura militar (1964-1985), atestando 
que tais violações consistiram em uma política 
sistemática de Estado (e não atos isolados, de 
indivíduos – civis ou militares – agindo contra 
orientações superiores). 
 
Conforme consta do relatório, “na ditadura militar, a 
repressão e a eliminação de opositores políticos se 
converteram em política de Estado, concebida e 
implementada a partir de decisões emanadas da 
Presidência da República e dos ministérios militares” 
(p. 963). Assim, tais crimes têm, de acordo com o 
relatório final, a natureza de crimes contra a 
humanidade. Essa conclusão é importante e está em 
consonância com a decisão da Corte IDH no Caso 
Gomes Lund vs. Brasil (2010).” 16 

 
Artigo 4.º 

 
1. Todos os atos conducentes a desaparecimentos 
forçados serão considerados infrações nos termos da lei 
penal e puníveis com penas adequadas que tenham em 
conta a sua extrema gravidade. 
 
 
2. A lei nacional poderá prever circunstâncias 
atenuantes para as pessoas que, tendo participado em 
desaparecimentos forçados, contribuam para a 
reaparição da vítima com vida ou voluntariamente 
forneçam informações que possam contribuir para o 
esclarecimento dos casos de desaparecimento forçado. 
 

Artigo 5.º 
 

Para além das sanções penais aplicáveis, os 
desaparecimentos forçados fazem incorrer os seus 
autores e o Estado ou autoridades públicas que 
organizem, consintam ou tolerem tais 
desaparecimentos, em responsabilidade civil, sem 
prejuízo da responsabilidade internacional do Estado 
em causa em conformidade com os princípios de direito 
internacional. 
 
 

 
16 Curso de direitos humanos/André de Carvalho Ramos. – 5. ed. – São Paulo: Saraiva 
Educação, 2018, p. 892/893. 

Escala de níveis das vítimas atingidas pelo 
desaparecimento forçado (segundo Caio Paiva e 

Thimotie Aragon, 2020, p. 87) 

Primeiro 
nível 

A prática do delito de 
desaparecimento forçado atinge 
apenas a pessoa desaparecida (TEDH, 
Caso Çakici vs Turquia) 

Segundo 
nível 

A prática do delito de 
desaparecimento forçado atinge a 
pessoa desaparecida e seus familiares 
(Corte IDH, Blake vs Guatemala) 

Terceiro 
nível 

A prática do delito de 
desaparecimento forçado atinge a 
pessoa desaparecida, seus familiares 
e a sociedade (Corte IDH, Caso 
Bámaca Velásquez vs Guatemala) 

 
 

Artigo 6.º 
 
1. Nenhuma ordem ou instrução emanada de qualquer 
autoridade pública, civil, militar ou de outra natureza, 
poderá ser invocada para justificar um desaparecimento 
forçado. Qualquer pessoa que receba tal ordem ou 
instrução terá o direito e o dever de não lhe obedecer. 
 
2. Todos os Estados deverão garantir que as ordens ou 
instruções que ordenem, autorizem ou encorajem 
qualquer desaparecimento forçado sejam proibidas. 
 
3. Na formação dos funcionários responsáveis pela 
aplicação da lei dever-se-ão destacar as disposições do 
primeiro e segundo parágrafos do presente artigo. 
 

Artigo 7.º 
 
Nenhumas circunstâncias, sejam de que natureza 
forem, quer se trate de ameaça de guerra, estado de 
guerra, instabilidade política interna ou qualquer outra 
situação de emergência pública, poderão ser invocadas 
para justificar um desaparecimento forçado. 
 

Artigo 8.º 
 
1. Nenhum Estado deverá expulsar, repatriar ou 
extraditar uma pessoa para outro Estado caso existam 
motivos sérios para crer que aí a pessoa possa estar em 
risco de ser vítima de um desaparecimento forçado. 
(NON REFOULEMENT/NÃO DEVOLUÇÃO) 
 
2. A fim de determinar se esses motivos existem ou não, 
as autoridades competentes deverão ter em conta 
todas as considerações relevantes, nomeadamente e se 
for o caso, a existência no Estado em causa de um 
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padrão constante de violações graves, flagrantes e 
sistemáticas de direitos humanos. 
 

Artigo 9.º 
 
1. É necessário garantir o direito a um recurso judicial 
rápido e eficaz, enquanto meio de determinar o 
paradeiro ou estado de saúde das pessoas privadas de 
liberdade e/ou de identificar a autoridade que ordenou 
ou levou a cabo a privação de liberdade, a fim de 
prevenir a ocorrência de desaparecimentos forçados 
em todas as circunstâncias, nomeadamente as referidas 
no artigo 7.º, supra. 
 
2. No âmbito desses processos de recurso, as 
autoridades nacionais competentes deverão ter acesso 
a todos os locais onde se encontrem pessoas privadas 
de liberdade e a todas as áreas desses locais, bem como 
a qualquer local onde existam razões para crer que essas 
pessoas possam ser encontradas. 
 
3. Qualquer outra autoridade competente nos termos 
da lei interna do Estado ou de qualquer instrumento 
jurídico internacional do qual o Estado seja parte poderá 
também ter acesso a esses locais. 
 

Artigo 10.º 
 
1. Toda a pessoa privada de liberdade deverá ser 
mantida num local de detenção oficialmente 
reconhecido e, em conformidade com a lei nacional, 
comparecer perante uma autoridade judicial no mais 
curto espaço de tempo após a detenção. 
 
2. Informação exata sobre a detenção das pessoas em 
causa e seu local ou locais de detenção, incluindo locais 
para onde sejam transferidas, deverá ser prontamente 
fornecida aos membros da sua família, ao seu advogado 
e a qualquer outra pessoa com um interesse legítimo 
em tal informação, a menos que as pessoas privadas de 
liberdade manifestem o desejo em contrário. 
 
3. Todos os locais de detenção deverão manter registros 
oficiais atualizados de todas as pessoas privadas de 
liberdade. Para além disso, cada Estado deverá adotar 
medidas a fim de manter registros centralizados 
similares. A informação constante dos registros deverá 
ser posta à disposição das pessoas referidas no 
parágrafo anterior, de qualquer autoridade judicial ou 
outra autoridade nacional competente e independente 
e de qualquer outra autoridade competente nos termos 
da lei do Estado ou de qualquer instrumento jurídico 
internacional do qual o Estado em causa seja parte, que 
procure determinar o paradeiro da pessoa detida. 
 
 
 

Artigo 11.º 
 
Todas as pessoas privadas de liberdade deverão ser 
libertadas de forma a permitir verificar com certeza que 
foram de fato postas em liberdade e, além do mais, que 
foram libertadas em condições que garantam a sua 
integridade física e capacidade de exercer plenamente 
os seus direitos. 
 

Artigo 12.º 
 

1. Todos os Estados deverão adotar normas internas a 
fim de designar os funcionários autorizados a ordenar a 
privação de liberdade, definir em que condições essas 
ordens podem ser dadas e prever sanções para os 
funcionários que, sem justificação legal, se recusem a 
prestar informação sobre qualquer detenção. 
 
2. Todos os Estados deverão, de forma semelhante, 
garantir uma supervisão rigorosa, nomeadamente 
através de uma cadeia hierárquica bem definida, de 
todos os funcionários responsáveis pela aplicação da lei 
cujas funções incluam a captura, detenção, guarda, 
transferência e prisão de pessoas, bem como de todos 
os outros funcionários autorizados por lei a utilizar a 
força ou armas de fogo. 
 
 

Artigo 13.º 
 
1. Todos os Estados deverão garantir a todas as pessoas 
que tenham conhecimento ou possam invocar um 
interesse legítimo e aleguem que uma pessoa foi vítima 
de um desaparecimento forçado, o direito de denunciar 
os fatos perante uma autoridade do Estado e a que essa 
denúncia seja pronta, exaustiva e imparcialmente 
investigada pela autoridade em causa. Sempre que 
existam motivos razoáveis para acreditar que ocorreu 
um desaparecimento forçado, o Estado deverá 
comunicar os fatos a essa autoridade para que seja 
instaurado inquérito, mesmo na ausência de uma 
denúncia formal. Não deverá ser tomada qualquer 
medida a fim de limitar ou colocar obstáculos a esse 
inquérito. 
 
2. Todos os Estados deverão garantir que a autoridade 
competente disponha das competências e recursos 
necessários para conduzir as investigações de forma 
eficaz, nomeadamente poderes para exigir a 
comparecimento de testemunhas e a apresentação dos 
documentos pertinentes e para visitar imediatamente 
os locais em causa. 
 
3. Deverão ser adotadas medidas para garantir que 
todas as pessoas envolvidas na investigação, 
nomeadamente o denunciante, o advogado, as 
testemunhas e os agentes que conduzem o inquérito, 
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sejam protegidos contra quaisquer maus tratos, atos de 
intimidação ou represálias. 
 
4. Os resultados das investigações deverão ser 
comunicados a todas as pessoas interessadas, a pedido 
destas, a menos que isso prejudique as investigações em 
curso. 
 
5. Deverão ser adotadas medidas para garantir que 
qualquer forma de maus tratos, intimidação ou 
represálias ou qualquer outra forma de interferência 
quando da apresentação da denúncia ou no decorrer do 
processo de investigação seja adequadamente punida. 
 
6. Uma investigação, em conformidade com os 
procedimentos acima descritos, dever-se-á manter em 
curso enquanto o destino da vítima do desaparecimento 
forçado não for esclarecido. 
 

Artigo 14.º 
 

Todos os presumíveis autores de atos conducentes a um 
desaparecimento forçado perpetrado num 
determinado Estado deverão, uma vez que os fatos 
apurados mediante uma investigação oficial assim o 
justifiquem, comparecer perante as autoridades civis 
desse Estado para fins de instauração de ação penal e 
julgamento, a menos que tenham sido extraditados para 
outro Estado que deseje exercer jurisdição em 
conformidade com os pertinentes acordos 
internacionais em vigor. Todos os Estados deverão 
adotar todas as medidas lícitas e apropriadas ao seu 
dispor para levar a responder perante a justiça todos os 
presumíveis autores de atos conducentes a 
desaparecimentos forçados que se encontrem sob a sua 
jurisdição ou controlo. 
 

Artigo 15.º 
 

O fato de existirem motivos razoáveis para acreditar que 
uma pessoa participou em atos de extrema gravidade 
como os referidos no artigo 4.º, n.º 1, supra, 
independentemente dos motivos porque o fez, deverá 
ser tomado em conta pelas autoridades competentes 
do Estado ao decidirem sobre um pedido de asilo. 
 

Artigo 16.º 
 
1. Os presumíveis autores de qualquer dos atos 
referidos no artigo 4.º, n.º 1, supra, deverão ser 
suspensos do exercício de quaisquer funções oficiais 
durante a investigação referida no artigo 13.º, supra. 
 

 
17 PAIVA, Caio. HEEMANN, Thimotie Aragon. Jurisprudência Internacional de Direitos 
Humanos. 3º Edição. Belo Horizonte. Editora CEI, 2020, p. 387. 

2. Deverão ser julgados apenas pelos competentes 
tribunais comuns do Estado e não por quaisquer 
tribunais especiais, em particular tribunais militares. 
 
3. Não serão reconhecidos quaisquer privilégios, 
imunidades ou dispensas especiais no âmbito de tais 
processos, sem prejuízo das disposições enunciadas na 
Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. 
 
4. Aos presumíveis autores de tais atos deverá ser 
garantido, em todas as fases da investigação e eventual 
processo penal e julgamento, um tratamento 
equitativo, em conformidade com as pertinentes 
disposições da Declaração Universal dos Direitos do 
Homem e de outros pertinentes acordos internacionais 
em vigor. 
 

Artigo 17.º 
 

1. Os atos que consubstanciam um desaparecimento 
forçado deverão ser considerados um crime continuado 
enquanto os seus autores continuarem a esconder o 
destino e o paradeiro das pessoas desaparecidas e estes 
fatos não ficarem esclarecidos. 
 

NO BRASIL, ONDE ESTÁ PREVISTO O CRIME DE 
DESAPARECIMENTO FORÇADO? 

Não sei se vocês já pararam para pensar onde está 
positivado, no Brasil, o crime de “desaparecimento 
forçado”. De fato, ele ainda não existe, e isso faz 
surgir o seguinte questionamento: a Corte IDH 
poderia ter responsabilizado o Brasil no Caso Gomes 
Lund em razão do crime de desaparecimento forçado, 
ainda que na legislação interna não haja esse delito? 
 
A resposta é sim. 
 
Segundo a doutrina17, esse já era o entendimento da 
Corte no Caso Caballero Delgado e Santana vs 
Guatemala (1993), no sentido de que a ausência de 
tipificação do delito de desaparecimento forçado não 
deve impedir a condenação do Estado em âmbito 
internacional. O fato de o Estado ainda não ter 
criminalizado a conduta de desaparecimento forçado 
deve servir como mola propulsora para uma 
condenação no âmbito internacional, e por 
conseguinte, uma futura tipificação do delito em 
análise. Ao condenar o Brasil pelo desaparecimento 
forçado de uma série de pessoas no Caso Gomes Lund 
vs Brasil, a Corte IDH nada mais fez do que manter o 
seu entendimento consolidado, nas palavras de Caio 
Paiva. 
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2. Quando os meios de recurso previstos no artigo 2.º 
do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos 
deixarem de ser eficazes, a contagem do prazo de 
prescrição aplicável aos atos conducentes a um 
desaparecimento forçado será suspensa até que os 
meios de recurso sejam restabelecidos. 
 
3. O prazo de prescrição aplicável aos atos conducentes 
a um desaparecimento forçado, quando exista, deverá 
ser longo e proporcional à extrema gravidade da 
infração. 
 

Artigo 18.º 
 
1. Os autores ou presumíveis autores das infrações 
referidas no artigo 4.º, n.º 1, supra, não deverão 
beneficiar de qualquer lei especial de anistia ou medida 
semelhante que possa ter como efeito ilibá-los de 
qualquer procedimento ou sanção penal. 
 
2. No exercício do direito de solicitar o indulto, dever-
se-á ter em conta a extrema gravidade dos atos 
conducentes a um desaparecimento forçado. 
 

Artigo 19.º 
 
As vítimas de desaparecimentos forçados e suas famílias 
deverão obter reparação e terão direito a uma 
adequada compensação, nomeadamente a meios que 
permitam uma reabilitação tão completa quanto 
possível. Na eventualidade de morte da vítima em 
resultado de um desaparecimento forçado, a sua família 
deverá também ter direito a compensação. 
 

Artigo 20.º 
 
1. Os Estados deverão prevenir e erradicar o rapto de 
crianças filhas de pais vítimas de desaparecimentos 
forçados e de crianças nascidas durante o período de 
desaparecimento forçado das suas mães e deverão 
empreender esforços no sentido de procurar e 
identificar essas crianças e enviá-las de volta ao seio das 
suas famílias de origem. 
 
2. Considerando a necessidade de proteger o interesse 
superior das crianças referidas no parágrafo anterior, 
deverá ser possível, nos Estados que reconhecem o 
sistema de adoção, rever o processo de adoção dessas 
crianças e, em particular, anular qualquer adoção que 
tenha tido origem num desaparecimento forçado. Tal 
adoção deverá, no entanto, continuar a produzir efeitos 
caso seja dado consentimento, no momento da revisão, 
pelos familiares mais próximos da criança. 
 
3. O rapto de crianças filhas de pais vítimas de 
desaparecimentos forçados ou de crianças nascidas 
durante o período de desaparecimento das suas mães, 

bem como o ato de alterar ou suprimir documentos 
comprovativos da sua verdadeira identidade, deverão 
ser consideradas infrações extremamente graves e 
punidas como tal. 
 
4. Para estes fins, os Estados deverão, se apropriado, 
celebrar acordos bilaterais e multilaterais. 
 

Artigo 21.º 
 
As disposições da presente Declaração não prejudicam 
as disposições enunciadas na Declaração Universal dos 
Direitos do Homem ou em qualquer outro instrumento 
internacional e não deverão ser interpretadas como 
uma restrição ou derrogação de qualquer dessas 
disposições. 
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RESOLUÇÃO Nº 113/2006 DO 
CONANDA 

 
Aprova parâmetros para a institucionalização e 
fortalecimento do Sistema de Garanta dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 

 

CAPÍTULO I - DA CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE 
GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

Art. 1º O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e 
do Adolescente constitui-se na articulação e integração 
das instâncias públicas governamentais e da sociedade 
civil, na aplicação de instrumentos normativos e no 
funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa e 
controle para a efetivação dos direitos humanos da 
criança e do adolescente, nos níveis Federal, Estadual, 
Distrital e Municipal. 

§ 1º Esse Sistema articular-se-á com todos os sistemas 
nacionais de operacionalização de políticas públicas, 
especialmente nas áreas da saúde, educação, 
assistência social, trabalho, segurança pública, 
planejamento, orçamentária, relações exteriores e 
promoção da igualdade e valorização da diversidade. 

§ 2º Igualmente, articular-se-á, na forma das normas 
nacionais e internacionais, com os sistemas congêneres 
de promoção, defesa e controle da efetivação dos 
direitos humanos, de nível interamericano e 
internacional, buscando assistência técnico-financeira e 
respaldo político, junto às agências e organismos que 
desenvolvem seus programas no país. 

Art. 2º Compete ao Sistema de Garantia dos Direitos da 
Criança e do Adolescente promover, defender e 
controlar a efetivação dos direitos civis, políticos, 
econômicos, sociais, culturais, coletivos e difusos, em 
sua integralidade, em favor de todas as crianças e 
adolescentes, de modo que sejam reconhecidos e 
respeitados como sujeitos de direitos e pessoas em 
condição peculiar de desenvolvimento; colocando-os a 
salvo de ameaças e violações a quaisquer de seus 
direitos, além de garantir a apuração e reparação dessas 
ameaças e violações. 

§ 1º O Sistema procurará enfrentar os atuais níveis de 
desigualdades e iniquidades, que se manifestam nas 
discriminações, explorações e violências, baseadas em 
razões de classe social, gênero, raça/etnia, orientação 
sexual, deficiência e localidade geográfica, que 
dificultam significativamente a realização plena dos 
direitos humanos de crianças e adolescentes, 
consagrados nos instrumentos normativos nacionais e 
internacionais, próprios. 

§ 2º Este Sistema fomentará a integração do princípio 
do interesse superior da criança e do adolescente nos 
processos de elaboração e execução de atos legislativos, 
políticas, programas e ações públicas, bem como nas 
decisões judiciais e administrativas que afetem crianças 
e adolescentes. 

§ 3º Este Sistema promoverá estudos e pesquisas, 
processos de formação de recursos humanos dirigidos 
aos operadores dele próprio, assim como a mobilização 
do público em geral sobre a efetivação do princípio da 
prevalência do melhor interesse da criança e do 
adolescente. 

§ 4º O Sistema procurará assegurar que as opiniões das 
crianças e dos adolescentes sejam levadas em devida 
consideração, em todos os processos que lhes digam 
respeito. 

 

 

Art. 3º A garantia dos direitos de crianças e 
adolescentes se fará através das seguintes LINHAS 
ESTRATÉGICAS: 

I - efetivação dos instrumentos normativos próprios, 
especialmente da Constituição Federal, da Convenção 
sobre os Direitos da Criança e do Estatuto da Criança e 
do Adolescente; 

II - implementação e fortalecimento das instâncias 
públicas responsáveis por esse fim; e 

III - facilitação do acesso aos mecanismos de garantia de 
direitos, definidos em lei. 

 
CAPÍTULO II  

DOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE GARANTIA DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

 
Art. 4º Consideram-se instrumentos normativos de 
promoção, defesa e controle da efetivação dos direitos 
humanos da criança e do adolescente, para os efeitos 
desta Resolução: 

I - Constituição Federal, com destaque para os arts. 5º , 
6º , 7º , 24 - XV , 226 , 204 , 227 e 228 ; 

II - Tratados internacionais e interamericanos, 
referentes à promoção e proteção de direitos humanos, 
ratificados pelo Brasil, enquanto normas 
constitucionais, nos termos da Emenda nº 45 da 
Constituição federal , com especial atenção para a 
Convenção sobre os Direitos da Criança; (Redação dada 

 IMPORTANTE 

 IMPORTANTE 
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ao inciso pela Resolução CONANDA nº 117, de 
11.07.2006, DOU 12.07.2006 )  

III - Normas internacionais não-convencionais, 
aprovadas como Resoluções da Assembleia Geral das 
Nações Unidas, a respeito da matéria; 

IV - Lei Federal nº 8.069 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente), de 13 de julho de 1990 ; 

V - Leis federais, estaduais e municipais de proteção da 
infância e da adolescência; 

VI - Leis orgânicas referentes a determinadas políticas 
sociais, especialmente as da assistência social, da 
educação e da saúde; 

VII - Decretos que regulamentem as leis indicadas; 

VIII - Instruções normativas dos Tribunais de Contas e de 
outros órgãos de controle e fiscalização (Receita 
Federal, por exemplo); 

IX - Resoluções e outros atos normativos dos conselhos 
dos direitos da criança e do adolescente, nos três níveis 
de governo, que estabeleçam principalmente 
parâmetros, como normas operacionais básicas, para 
regular o funcionamento do Sistema e para 
especificamente formular a política de promoção dos 
direitos humanos da criança e do adolescente, 
controlando as ações públicas decorrentes; e 

X - Resoluções e outros atos normativos dos conselhos 
setoriais nos três níveis de governo, que estabeleçam, 
principalmente, parâmetros, como normas 
operacionais básicas, para regular o funcionamento dos 
seus respectivos sistemas.  

 
CAPÍTULO III  

DAS INSTÂNCIAS PÚBLICAS DE GARANTIA DOS 
DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 
Art. 5º Os órgãos públicos e as organizações da 
sociedade civil, que integram esse Sistema, deverão 
exercer suas funções, em rede, a partir de TRÊS EIXOS 
ESTRATÉGICOS DE AÇÃO: 

I - defesa dos direitos humanos; 

II - promoção dos direitos humanos; e 

III - controle da efetivação dos direitos humanos. 

Parágrafo único. Os órgãos públicos e as organizações 
da sociedade civil que integram o Sistema podem 
exercer funções em + de um eixo. 

 

 

CAPÍTULO IV  

DA DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

 

 

Art. 6º O EIXO DA DEFESA dos direitos humanos de 
crianças e adolescentes caracteriza-se pela garantia do 
acesso à justiça, ou seja, pelo recurso às instâncias 
públicas e mecanismos jurídicos de proteção legal dos 
direitos humanos, gerais e especiais, da infância e da 
adolescência, para assegurar a impositividade deles e 
sua exigibilidade, em concreto. 

Art. 7º Neste eixo, situa-se a atuação dos seguintes 
órgãos públicos: 

I - judiciais, especialmente as Varas da Infância e da 
Juventude e suas equipes multiprofissionais, as Varas 
Criminais especializadas, os Tribunais do Júri, as 
comissões judiciais de adoção, os Tribunais de Justiça, as 
Corregedorias Gerais de Justiça;  

II - público-ministeriais, especialmente as Promotorias 
de Justiça, os centros de apoio operacional, as 
Procuradorias de Justiça, as Procuradorias Gerais de 
Justiça, as Corregedorias Gerais do Ministério Publico;  

III - DEFENSORIAS PÚBLICAS, serviços de 
assessoramento jurídico e assistência judiciária;  

IMPORTANTE 

Como vimos, os órgãos públicos integrantes do 
Sistema de Garantias devem atuar a partir de três 
eixos:  
 
01. Defesa dos direitos humanos; 
02. Promoção de direitos humanos; 
03. Controle de efetivação dos direitos 
humanos. 

 
A Defensoria Pública, como vimos acima, está 
situada no eixo de DEFESA dos direitos humanos. 

 

IV - Advocacia Geral da União e as Procuradorias Gerais 
dos Estados;  

V - Polícia Civil Judiciária, inclusive a Polícia Técnica;  

VI - Polícia Militar;  

VII - Conselhos Tutelares; e  

VIII - Ouvidorias.  

Parágrafo único. Igualmente, situa-se neste eixo, a 
atuação das entidades sociais de defesa de direitos 
humanos, incumbidas de prestar proteção jurídico-
social, nos termos do art. 87, V do Estatuto da Criança e 
do Adolescente . 

 IMPORTANTE 



#RUMOADEFENSORIA #DPE-RJ 

 

 

75 

CURSO RDP 
VADINHO RDP© 

DPERJ – META 02 

@CURSOEBLOGRDP 

 

 

Art. 8º Para os fins previstos no art. 7º, é assegurado o 
acesso à justiça de toda criança ou adolescente, na 
forma das normas processuais, através de qualquer dos 
órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Publico e da 
Defensoria Pública. 

§ 1º Serão prestadas assessoria jurídica e assistência 
judiciária gratuita a todas as crianças ou adolescentes e 
suas famílias, que necessitarem, preferencialmente 
através de defensores públicos, na forma da Lei 
Complementar de Organização da Defensoria Pública. 

 

  

§ 2º A não garantia de acesso à Defensoria Pública 
deverá implicar em sanções judiciais e administrativas 
cabíveis, a serem aplicadas quando da constatação 
dessa situação de violação de direitos humanos. 

Art. 9º O Poder Judiciário, o Ministério Público, as 
Defensorias Públicas e a Segurança Pública deverão ser 
instados no sentido da exclusividade, especialização e 
regionalização dos seus órgãos e de suas ações, 
garantindo a criação, implementação e fortalecimento 
de: 

I - Varas da Infância e da Juventude específicas, em 
todas as comarcas que correspondam a municípios de 
grande e médio porte ou outra proporcionalidade por 
número de habitantes, dotando-as de infra-estruturas e 
prevendo para elas regime de plantão; 

II - Equipes Interprofissionais, vinculadas a essas Varas e 
mantidas com recursos do Poder Judiciário, nos termos 
do Estatuto citado; 

III - Varas Criminais especializadas no processamento e 
julgamento de crimes praticados CONTRA crianças e 
adolescentes, em todas as comarcas da Capital e nas 
cidades de grande porte e em outras cidades onde 
indicadores apontem essa necessidade, priorizando o 
processamento e julgamento nos Tribunais do Júri dos 
processos que tenham crianças e adolescentes como 
VÍTIMAS de crimes contra a vida;  

IV - Promotorias da Infância e Juventude especializadas, 
em todas as comarcas, na forma do inciso III;  

V - Centros de Apoio Operacional às Promotorias da 
Infância e Juventude; 

VI - Núcleos Especializados de Defensores Públicos, para 
a imprescindível defesa técnico-jurídica de crianças e 
adolescentes que dela necessitem; e 

VII - Delegacias de Polícia Especializadas tanto na 
apuração de ato infracional atribuído a adolescente 
quanto na apuração de delitos praticados contra 
crianças e adolescentes, em todos os municípios de 
grande e médio porte.  

Art. 10. Os conselhos tutelares são órgãos contenciosos 
não jurisdicionais, encarregados de "zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente", 
particularmente através da aplicação de medidas 
especiais de proteção a crianças e adolescentes com 
direitos ameaçados ou violados e através da aplicação 
de medidas especiais a pais ou responsáveis ( art. 136, I 
e II da Lei nº 8.069/1990 ). 

Parágrafo único. Os conselhos tutelares não são 
entidades, programas ou serviços de proteção, 
previstos nos arts. 87, inciso III a V , 90 e 118, § 1º, do 
Estatuto da Criança e do Adolescente . 

Art. 11. As atribuições dos conselhos tutelares estão 
previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, não 
podendo ser instituídas novas atribuições em 
Regimento Interno ou em atos administrativos 
semelhante de quaisquer outras autoridades. 

Parágrafo único. É vedado ao Conselho Tutelar aplicar e 
ou executar as medidas socioeducativas, previstas no 
art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

 

Art. 12. Somente os conselhos tutelares têm 
competência para apurar os atos infracionais praticados 
por crianças, aplicando-lhes medidas especificas de 
proteção, previstas em lei, a serem cumpridas mediante 
requisições do conselho. (arts. 98 , 101 , 105 e 136, III, b 
da Lei nº 8.069/1990 ). 

Art. 13. Os conselhos tutelares deverão acompanhar os 
atos de apuração de ato infracional praticado por 
adolescente, quando houver fundada suspeita da 
ocorrência de algum abuso de poder ou violação de 
direitos do adolescente, no sentido de providenciar as 
medidas específicas de proteção de direitos humanos, 
previstas e cabíveis em lei.  

CAPÍTULO V 

DA PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

Art. 14. O eixo estratégico da PROMOÇÃO DOS DIREITOS 
HUMANOS de crianças e adolescentes operacionaliza-se 
através do desenvolvimento da "política de 
atendimento dos direitos da criança e do adolescente", 
prevista no art. 86 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, que integra o âmbito maior da política de 
promoção e proteção dos direitos humanos. 
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§ 1º Essa política especializada de promoção da 
efetivação dos direitos humanos de crianças e 
adolescentes desenvolve-se, estrategicamente, de 
MANEIRA TRANSVERSAL E INTERSETORIAL, articulando 
todas as políticas públicas (infra-estruturantes, 
institucionais, econômicas e sociais) e integrando suas 
ações, em favor da garantia integral dos direitos de 
crianças e adolescentes. 

§ 2º No desenvolvimento dessa política deverão ser 
considerados e respeitados os princípios fundamentais 
enumerados no art. 2º e seus parágrafos desta 
Resolução. 

§ 3º O desenvolvimento dessa política implica: 

I - na satisfação das necessidades básicas de crianças e 
adolescentes pelas políticas públicas, como garantia de 
direitos humanos e ao mesmo tempo como um dever 
do Estado, da família e da sociedade; 

II - na participação da população, através de suas 
organizações representativas, na formulação e no 
controle das políticas públicas;  

III - na descentralização política e administrativa, 
cabendo a coordenação das políticas e edição das 
normas gerais à esfera federal e a coordenação e a 
execução dessas políticas e dos respectivos programas 
às esferas estadual, Distrital e municipal, bem como às 
entidades sociais; e 

IV - no controle social e institucional (interno e externo) 
da sua implementação e operacionalização. 

Art. 15. A política de atendimento dos direitos humanos 
de crianças e adolescentes operacionaliza-se através de 
três tipos de programas, serviços e ações públicas: 

I - serviços e programas das políticas públicas, 
especialmente das políticas sociais, afetos aos fins da 
política de atendimento dos direitos humanos de 
crianças e adolescentes; 

II - serviços e programas de execução de medidas de 
proteção de direitos humanos; e 

III - serviços e programas de execução de medidas 
socioeducativas e assemelhadas. 

Seção I 
- DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA POLÍTICA DE 

ATENDIMENTO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES Subseção I 

- DOS PROGRAMAS EM GERAL DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

 

Art. 16. As políticas públicas, especialmente as políticas 
sociais, assegurarão o acesso de todas as crianças e 
todos os adolescentes a seus serviços, especialmente as 
crianças e os adolescentes com seus direitos violados ou 
em conflito com a lei, quando afetos às finalidades da 
política de atendimento dos direitos humanos da 
criança e do adolescente, obedecidos aos princípios 
fundamentais elencados nos parágrafos do art. 2º desta 
Resolução. 

Subseção II 
- DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DE EXECUÇÃO DE 
MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS 

 
Art. 17. Os serviços e programas de execução de 
medidas específicas de proteção de direitos humanos 
têm caráter de atendimento inicial, integrado e 
emergencial, desenvolvendo ações que visem prevenir 
a ocorrência de ameaças e violações dos direitos 
humanos de crianças e adolescentes e atender às 
vítimas imediatamente após a ocorrência dessas 
ameaças e violações. 

§ 1º Esses programas e serviços ficam à disposição dos 
órgãos competentes do Poder Judiciário e dos 
conselhos tutelares, para a execução de medidas 
específicas de proteção, previstas no Estatuto da 
Criança e do Adolescente; podendo, todavia receber 
diretamente crianças e adolescentes, em caráter 
excepcional e de urgência, sem previa determinação da 
autoridade competente, fazendo, porém, a devida 
comunicação do fato a essa autoridade, até o segundo 
dia útil imediato, na forma da lei citada.  

§ 2º Os programas e serviços de execução de medidas 
específicas de proteção de direitos humanos 
obedecerão aos parâmetros e recomendações 
estabelecidos pelo Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - CONANDA e, 
complementarmente, pelos demais conselhos dos 
direitos, em nível estadual, distrital e municipal e pelos 
conselhos setoriais competentes.  

§ 3º Estes programas se estruturam e organizam sob a 
forma de um Sistema Nacional de Proteção de Direitos 
Humanos de Crianças e Adolescentes, regulado por 
normas operacionais básicas específicas, a serem 
editadas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente - CONANDA. 

Art. 18. Consideram-se como programas e serviços de 
execução de medidas de proteção de direitos humanos 
aqueles previstos na legislação vigente a respeito da 
matéria. 
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Subseção III 
- DOS PROGRAMAS DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS E ASSEMELHADAS 
 
Art. 19. Os programas de execução de medidas 
socioeducativas são destinados ao atendimento dos 
adolescentes autores de ato infracional, em 
cumprimento de medida judicial socioeducativa, 
aplicada na forma da lei, em decorrência de 
procedimento apuratório, onde se assegure o respeito 
estrito ao princípio constitucional do devido processo 
legal. 

§ 1º Os programas de execução de medidas 
socioeducativas para adolescentes autores de ato 
infracional obedecerão aos parâmetros e 
recomendações estabelecidos pelo Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA e, 
complementarmente, pelos demais conselhos dos 
direitos, em nível Estadual, Distrital e Municipal. 

 

 

§ 2º Estes programas se estruturam e organizam, sob 
forma de um Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo - SINASE em cumprimento dos seguintes 
princípios norteadores: 

I - prevalência do conteúdo educativo sobre os 
sancionatórios e meramente de contenção, no 
atendimento socioeducativo; 

II - ordenação do atendimento socioeducativo e da sua 
gestão, a partir do projeto político-pedagógico; 

III - construção, monitoramento e avaliação do 
atendimento socioeducativo, com a participação 
proativa dos adolescentes socioeducandos; 

IV - exemplaridade, presença educativa e respeito à 
singularidade do adolescente socioeducando, como 
condições necessárias no atendimento socioeducativo; 

V - disciplina como meio para a realização do processo 
socioeducativo; 

VI - exigência e compreensão enquanto elementos 
primordiais de reconhecimento e respeito ao 
adolescente durante o processo socioeducativo; 

VII - dinâmica institucional favorecendo a 
horizontalidade na socialização das informações e dos 
saberes entre a equipe multiprofissional (técnicos e 
educadores);  

VIII - organização espacial e funcional dos programas de 
atendimento socioeducativo, como sinônimo de 
condições de vida e de possibilidades de 
desenvolvimento pessoal e social para o adolescente;  

IX - respeito à diversidade étnica/racial, de gênero, 
orientação sexual e localização geográfica, como eixo do 
processo socioeducativo; e  

X - participação proativa da família e da comunidade no 
processo socioeducativo. 

§ 3º Os programas de execução de medidas 
socioeducativas devem oferecer condições que 
garantam o acesso dos adolescentes socioeducandos às 
oportunidades de superação de sua situação de conflito 
com a lei. 

 

 

Art. 20. Consideram-se como programas 
socioeducativos, na forma do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, os seguintes programas, taxativamente: 

I - programas socioeducativos em MEIO ABERTO 

a) prestação de serviço à comunidade; e 

b) liberdade assistida. 

II - programas socioeducativos com PRIVAÇÃO DE 
LIBERDADE 

a) semiliberdade; e 

b) internação. 

Parágrafo único. Integram também o Sistema Nacional 
Socioeducativo - SINASE, como auxiliares dos programas 
socioeducativos, os programas acautelatórios de 
atendimento inicial ( arts. 175 e 185 da Lei Federal nº 
8.069/90 ), os programas de internação provisória ( arts. 
108 e 183 da lei citada ) e os programas de apoio e 
assistência aos egressos. 

CAPÍTULO VI 

DO CONTROLE DA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS 
HUMANOS 

 

 

Art. 21. O controle das ações públicas de promoção e 
defesa dos direitos humanos da criança e do 
adolescente se fará através das instâncias públicas 
colegiadas próprias, onde se assegure a paridade da 
participação de órgãos governamentais e de entidades 
sociais, tais como: 

I - conselhos dos direitos de crianças e adolescentes; 

II - conselhos setoriais de formulação e controle de 
políticas públicas; e 
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III - os órgãos e os poderes de controle interno e externo 
definidos nos arts. 70 , 71 , 72 , 73 , 74 e 75 da 
Constituição Federal . 

Parágrafo único. O controle social é exercido 
soberanamente pela sociedade civil, através das suas 
organizações e articulações representativas. 

 

 

Art. 22. Na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos 
Municípios haverá um Conselho dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, respectivamente, composto por igual 
número de representantes do governo e da sociedade 
civil organizada, garantindo a ampla participação da 
população, por suas organizações representativas, no 
processo de formulação e controle da política de 
atendimento aos direitos da criança e ao adolescente, 
dos seus programas, serviços e ações. 

Parágrafo único. A composição desses conselhos e a 
nomeação de seus membros devem ser estabelecidas 
de acordo com as Resoluções nºs 105 e 106 do 
CONANDA, inclusive as recomendações, contendo 
procedimentos que ofereçam todas as garantias 
necessárias para assegurar a representação pluralista 
de todos os segmentos da sociedade, envolvidos de 
alguma forma na promoção e proteção de direitos 
humanos, particularmente através de representações 
de organizações da sociedade civil, sindicatos, entidades 
sociais de atendimento a crianças e adolescentes, 
organizações profissionais interessadas, entidades 
representativas do pensamento científico, religioso e 
filosófico e outros nessa linha.  

Art. 23. Os conselhos dos direitos da criança e do 
adolescente deverão acompanhar, avaliar e monitorar 
as ações públicas de promoção e defesa de direitos de 
crianças e adolescentes, deliberando previamente a 
respeito, através de normas, recomendações, 
orientações. 

§ 1º As deliberações dos conselhos dos direitos da 
criança e do adolescente, no âmbito de suas atribuições 
e competências, vinculam as ações governamentais e da 
sociedade civil organizada, em respeito aos princípios 
constitucionais da participação popular, da prioridade 
absoluta do atendimento à criança e ao adolescente e 
da prevalência do interesse superior da criança e do 
adolescente, conforme já decidido pelo Supremo 
Tribunal Federal. 

§ 2º Constatado, através dos mecanismos de controle, 
o descumprimento de suas deliberações, os conselhos 
dos direitos da criança e do adolescente representarão 
ao Ministério Publico para as providencias cabíveis e aos 
demais órgãos e entidades legitimados no art. 210 da Lei 

nº 8.069/90 para demandar em Juízo por meio do 
ingresso de ação mandamental ou ação civil pública. 

CAPÍTULO VII 

DOS MECANISMOS ESTRATÉGICOS DE PROMOÇÃO, 
DEFESA E CONTROLE DA EFETIVAÇÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 

Art. 24. Para promover e defender os direitos de 
crianças e adolescentes, quando ameaçados e violados 
e controlar as ações públicas decorrentes, o Sistema de 
Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente 
deverá priorizar alguns determinados mecanismos 
estratégicos de garantia de direitos: 

I - mecanismos judiciais extrajudiciais de exigibilidade de 
direitos;  

II - financiamento público de atividades de órgãos 
públicos e entidades sociais de atendimento de direitos; 

III - formação de operadores do Sistema; 

IV - gerenciamento de dados e informações; 

V - monitoramento e avaliação das ações públicas de 
garantia de direitos; e 

VI - mobilização social em favor da garantia de direitos. 

CAPÍTULO VIII  

DA GESTÃO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Art. 25. A estrutura governamental, em nível federal, 
contará com um órgão específico e autônomo, 
responsável pela política de atendimento dos direitos 
humanos de crianças e adolescentes, com as seguintes 
atribuições mínimas:  

I - articular e fortalecer o Sistema de Garantia dos 
Direitos da Criança e do Adolescente; 

II - funcionar prioritariamente como núcleo estratégico-
conceitual, para a promoção dos direitos humanos da 
infância e adolescência, no âmbito nacional; 

III - manter sistema de informação para infância e 
adolescência, em articulação com as esferas estadual e 
municipal; 

IV - apoiar técnica e financeiramente o funcionamento 
das entidades e unidades de execução de medidas de 
proteção de direitos e de medidas socioeducativas; 

V - Coordenar o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo, especialmente os programas de 
execução de medidas socioeducativas; e 

VI - Co-coordenar o Sistema Nacional de Proteção de 
Direitos Humanos, especialmente os programas de 
enfrentamento da violência, proteção de crianças e 
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adolescentes ameaçados de morte, os programas e 
serviços de promoção, defesa e garantia da convivência 
familiar e comunitária, dentre outros programas de 
promoção e proteção dos direitos humanos de criança 
e adolescente. 

Art. 26. Nos níveis estadual, distrital e municipal, as 
entidades públicas responsáveis pela política de 
atendimento dos direitos de crianças e adolescentes e 
por esses serviços, programas e ações especiais deverão 
funcionar nessa linha, em seu respectivo nível de 
competência e deverão ter estrutura e organização 
próprias, respeitada a autonomia da política de 
atendimento de direitos da criança e do adolescente, na 
forma do Estatuto da Criança e do Adolescente, ficando, 
além do mais, responsáveis pela execução dos seus 
programas, serviços e ações e a manutenção das 
unidades respectivas. 

§ 1º Cada Estado, Município e o Distrito Federal 
vincularão essas suas entidades públicas responsáveis 
pela política de atendimento de direitos da criança e do 
adolescente à Secretaria ou órgão congênere que julgar 
conveniente, estabelecendo-se, porém expressamente 
que elas se incorporam ao Sistema de Garantia dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e que deverão ser 
considerados interlocutoras do Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA e do 
órgão federal responsável, previsto no artigo anterior, 
principalmente para efeito de apoio técnico e 
financeiro.  

§ 2º O órgão federal previsto no artigo anterior deverá 
assegurar que os estados, o Distrito Federal e os 
municípios estejam conscientes de suas obrigações em 
relação à efetivação das normas de proteção à criança e 
à juventude, especialmente do Estatuto da Criança e do 
Adolescente e da Convenção sobre os Direitos da 
Criança, da Constituição Federal e de que os direitos 
previstos nessas normas legais têm que ser 
implementados em todos os níveis, em regime de 
prioridade absoluta, por meio de legislações, políticas e 
demais medidas apropriadas. 

Art. 27. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios organizarão, em regime de colaboração, os 
sistemas estaduais, distrital e municipais, tanto de 
defesa de direitos, quanto de atendimento 
socioeducativo. 

§ 1º Caberá à União a coordenação desses programas e 
serviços de execução das medidas específicas de 
proteção de direitos e de execução das medidas 
socioeducativas, integrando-os no campo maior da 
política de atendimento de direitos da criança e do 
adolescente e exercendo função normativa de caráter 
geral e supletiva dos recursos necessários ao 
desenvolvimento dos sistemas estaduais, distrital e 
municipais. 

 

 

§ 2º Os sistemas nacionais de proteção de direitos 
humanos e de socioeducação têm legitimidade 
normativa complementar e liberdade de organização e 
funcionamento, nos termos desta Resolução. 

§ 3º Aplicam-se ao Distrito Federal, cumulativamente, 
as regras de competência dos estados e municípios.  

 

 

Art. 28. Incumbe à UNIÃO: 

I - elaborar os Planos Nacionais de Proteção de Direitos 
Humanos e de Socioeducação, em colaboração com os 
estados, o Distrito Federal e os municípios; 

II - prestar assistência técnica e financeira aos estados, 
ao Distrito Federal e aos municípios para o 
desenvolvimento de seus sistemas de proteção especial 
de direitos e de atendimento socioeducativo, no 
exercício de sua função supletiva; 

III - colher informações sobre a organização e 
funcionamento dos sistemas, entidades e programas de 
atendimento e oferecer subsídios técnicos para a 
qualificação da oferta; 

IV - estabelecer diretrizes gerais sobre as condições 
mínimas das estruturas físicas e dos recursos humanos 
das unidades de execução; e 

V - instituir e manter processo nacional de avaliação dos 
sistemas, entidades e programas de atendimento. 

§ 1º Para o cumprimento do disposto nos incisos III e V, 
a União terá livre acesso às informações necessárias em 
todos os sistemas, entidades e programas de 
atendimento. 

 

 

§ 2º As funções de natureza normativa e deliberativa da 
competência da União serão exercidas pelo Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CONANDA, e as funções de natureza executiva, pela 
Presidência da República, através da Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos. 

Art. 29. Incumbe aos ESTADOS: 

I - elaborar os planos estaduais de defesa de direitos e 
de atendimento socioeducativo, em colaboração com 
os municípios; 
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II - instituir, regular e manter seus sistemas de defesa de 
direitos e de atendimento socioeducativo, respeitadas 
as diretrizes gerais dos respectivos Planos Nacionais; 

III - criar e manter os programas de defesa de direitos e 
de atendimento socioeducativo, para a execução das 
medidas próprias; 

IV - baixar normas complementares para a organização 
e funcionamento dos seus sistemas de defesa de 
direitos e de atendimento e dos sistemas municipais; 

V - estabelecer, com os municípios, as formas de 
colaboração para a oferta dos programas de defesa de 
direitos e de atendimento socioeducativo em meio 
aberto; e 

VI - apoiar tecnicamente os municípios e as entidades 
sociais para a regular oferta de programas de defesa de 
direitos e de atendimento socioeducativo em meio 
aberto. 

Parágrafo único. As funções de natureza normativa e 
deliberativa relacionadas à organização e 
funcionamento dos sistemas referidos, em nível 
estadual, serão exercidas pelo Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. 

 

 

Art. 30. Incumbe aos MUNICÍPIOS:  

I - instituir, regular e manter os seus sistemas de defesa 
de direitos e de atendimento socioeducativo, 
respeitadas as diretrizes gerais dos Planos Nacionais e 
Estaduais, respectivos; 

II - criar e manter os programas de defesa de direitos e 
de atendimento socioeducativo para a execução das 
medidas de meio aberto; e 

III - baixar normas complementares para a organização 
e funcionamento dos programas de seus sistemas de 
defesa de direitos e de atendimento socioeducativo. 

§ 1º Para a criação e manutenção de programas de 
defesa de direitos e de atendimento socioeducativo em 
meio aberto, os municípios integrantes de uma mesma 
organização judiciária poderão instituir consórcios 
regionais como modalidade de compartilhar 
responsabilidades. 

§ 2º As funções de natureza normativa e deliberativa 
relacionadas à organização e funcionamento dos 
sistemas municipais serão exercidas pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 

 

CAPÍTULO IX  

 PARÂMETROS, PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE 
INSTITUCIONALIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DO 

SISTEMA DE GARANTIA - DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE PELOS CONSELHOS DOS DIREITOS 

Art. 31. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente - CONANDA e os conselhos congêneres, 
nos níveis estaduais, distrital e municipais, em caráter 
complementar, aprovarão parâmetros específicos, 
como normas operacionais básicas para a 
institucionalização e fortalecimento do Sistema de 
Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

Art. 32. Igualmente, no limite de suas atribuições, o 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CONANDA e os conselhos congêneres, 
nos níveis estadual, distrital e municipal, em caráter 
complementar, aprovarão planos que visem planejar 
estrategicamente as ações de instâncias públicas e os 
mecanismos de garantia de direitos do Sistema de 
Garantia dos Direitos de Crianças e Adolescentes. 

Parágrafo único. Esses planos serão elaborados por 
iniciativa dos próprios conselhos ou por propostas das 
entidades de atendimento de direito ou de fóruns e 
frentes de articulação de órgãos governamentais e/ou 
entidades sociais. 

Art. 33. Os programas e projetos de responsabilidade de 
órgãos governamentais e entidades sociais que devam 
ser financiados com recursos públicos dos fundos para 
os direitos da criança e do adolescente deverão ser 
obrigatoriamente analisados e aprovados, previamente, 
pelos conselhos respectivos. 

Art. 34. Esta resolução entra em vigor na data da sua 
publicação. 

 

 

 

 

 IMPORTANTE 
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