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Maria, Maria 
(Milton Nascimento e Fernando Brant) 

 
 
 

Maria, Maria 
É um dom, uma certa magia 
Uma força que nos alerta 
Uma mulher que merece 
Viver e amar 
Como outra qualquer 
Do planeta 
 
Maria, Maria 
É o som, é a cor, é o suor 
É a dose mais forte e lenta 
De uma gente que rí 
Quando deve chorar 
E não vive, apenas aguenta 
 
Mas é preciso ter força 
É preciso ter raça 
É preciso ter gana sempre 
Quem traz no corpo a marca 
Maria, Maria 
Mistura a dor e a alegria 
 
Mas é preciso ter manha 
É preciso ter graça 
É preciso ter sonho sempre 
Quem traz na pele essa marca 
Possui a estranha mania 
De ter fé na vida.... 
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SUMÁRIO 
 

EMENTÁRIO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL 
 
Constituição Estadual  

(Dispositivos Selecionados) ...................................... 
 
Emenda Constitucional nº 22 de 27/12/2006 

Dá nova redação aos incisos X, do art. 33 e IV, do art. 201, que 
tratam da fixação do prazo da licença à gestação na Constituição do 
Estado da Paraíba.  
 

Lei Complementar nº 19 de 19/01/1994 
Dispõe sobre a Organização do Ministério Público.  
(Dispositivos Selecionados) 
 

• Resolução CPJ n.03/2006 
Normatiza a atuação do Ministério Público em matéria de 
Defesa da Saúde, define atribuições de Promotores de Justiça 
e dá outras providências. 

 
• Resolução CPJ n. 006/2008 
Normatiza a atuação do Ministério Público em matéria de 
Defesa da Educação, define atribuições de Promotores de 
Justiça e dá outras providências. 

 
 

Lei Complementar n° 58 de 30/12/2003 
Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis 
do Estado da Paraíba e dá outras providências. (dispositivos 
selecionados 
 

Lei nº 5.432 de 19/08/1991 
Dispõe sobre a criação de abrigos para acolhimento provisório 
de mulheres e crianças vítimas de violência. 

 
Lei nº 5.448 de 06/09/1991 

Autoriza o Poder Executivo a criar o Conselho Estadual dos 
Direitos da Mulher – CEDM e dá outras providências. 
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Lei nº 5.602 de 17/06/1992 
Estabelece penalidades aos estabelecimentos que discriminem 
mulheres e dá outras providências. 
 

Lei nº 5.776 de 12/07/1993 
Dispõe sobre a proibição de Educação diferenciada nas 
Escolas da Rede Pública Estadual de Ensino e dá outras 
providências. 
 

Lei nº 5.784 de 02/09/1993 
Altera dispositivos da Lei nº 5.448, de 06 de setembro de 1991, 
que criou o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher – 
CEDM e dá outras providências. 
 

Lei nº 6.101 de 12/09/1995 
Dispõe sobre a obrigatoriedade da prioridade do embarque e 
desembarque de passageiros e dá outras providências. 

 
Lei nº 6.597 de 12/01/1998 

Institui a Semana Estadual da Cidadania e dá outras 
providências. (Comemorada a partir de 09 de agosto) 
 

Lei nº 6.624 de 17/06/1998 
Institui a obrigatoriedade de informar às mulheres vítimas de 
abuso sexual os procedimentos que faculta o Decreto-Lei nº 
2848/40 (Código Penal) 

 
Lei nº 6.754 de 08/07/1999 

Institui a Semana Estadual da Saúde da Mulher e determina 
outras providências. (Comemorada no período de 02 a 08 de 
agosto - data móvel) 

 
Lei nº 6.774 de 22/06/1999 

Dispõe sobre a licença maternidade à Servidora Pública 
Estadual que adotar crianças em nosso Estado. 

 
Lei nº 6.816 de 06/12/1999 

Cria sedes próprias para as Delegacias da Mulher. 
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Lei nº 6.817 de 06/12/1999 
Cria a Central de Informação sobre a Violência Sofrida pela 
Mulher e dá outras providências. 
 

Lei nº 6.846 de 28/01/2000 
Institui a Semana Estadual dos Direitos Humanos na rede 
pública estadual de ensino, e dá outras providências. 
(Comemorada no período de 09 a 15 de agosto - data móvel) 

 
Lei nº 7.035 de 29/11/2001 

Cria Delegacias da Mulher em Cabedelo, Bayeux e Santa Rita. 
 
Lei n° 7.279 de 27/12/2002 

Determina prioridade para mulheres nos recursos destinados a 
programas habitacionais. 
 

Lei n° 7.304 de 07/01/2003 
Determina que o mês de outubro receba a denominação 
comemorativa “Mês Estadual da Paz” e dá outras providências. 
(Comemorado no último domingo do mês de outubro – Data 
Móvel) 

 
Lei nº 7.373 de 16/07/2003 

Cria na programação da Rádio Tabajara, o Espaço Institucional 
“Minuto da Mulher” para uso do Conselho Estadual dos 
Direitos da Mulher e dá outras providências. 

 
Lei nº 7.374 de 16/07/2003 

Assegura Espaço Ambulatorial à Gestantes, Lactentes, Idosos 
e Deficientes, e dá outras providências. 

 
 
Lei nº 7.392 de 12/09/2003 

Altera dispositivos da Lei n° 5.448 de 6 de setembro de 1991, 
“que Criou o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher da 
Paraíba – CEDM/PB”, e dá outras providências. 

 
Lei nº 7.465 de 19/11/2003 
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Institui a Semana da Não Violência contra a Mulher e 
determina outras providências. (Comemorada no período de 22 
a 28 de novembro - data móvel) 

 
Lei nº 7.513 de 18/12/2003 

Estabelece a Notificação Compulsória da Violência Contra a 
Mulher atendida em Serviços de Urgência e Emergência e a 
criação da Comissão de Monitoramento da Violência contra a 
Mulher na Secretaria Estadual de Saúde. 

 
Lei nº 7.515 de 19/12/2003 

Veda qualquer forma de discriminação racial, ao idoso, à 
pessoa portadora de necessidades especiais, à mulher, e dá 
outras providências. 

 
Lei n° 7.750 de 27/05/2005 

Institui o Dia do Policial Feminino do Estado da Paraíba e dá 
outras providências. (Comemorado no dia 20 de maio) 

 
Lei nº 7.847 de 04/11/2005 

Institui, no âmbito do Estado da Paraíba, o “Dia Estadual de 
Reflexão Pela Paz” e dá outras providências. (Data a ser 
definida pelo Poder Executivo) 
 

Lei n° 7.862 de 17/11/2005 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação de maus-tratos 
em crianças, adolescentes, deficientes físicos, mulheres, 
pessoas idosas, e dá outras providências. 
 

Lei n° 7.878 de 30/11/2005 
Institui a obrigatoriedade da Exibição da Inscrição “Violência 
contra a Mulher é Crime!” Disque Denúncia – Ligue 3218-
5316 e/ou 3218-5317 na Propaganda Oficial Escrita. 

 
Lei n° 7.930 de 04/01/2006 

Altera dispositivos da Lei n° 5.432 de 19 de agosto de 1991, 
que cria as Casas de Abrigos para Mulheres Vítimas de 
Violência, e dá outras providências. 
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Lei n° 7.933 de 04/01/2006 
Institui a Semana Estadual de Combate à Mortalidade Materna 
no Estado da Paraíba e dá outras providências. (Comemorada 
do dia 28 de maio ao dia 03 de junho) 
 

Lei n° 7.996 de 27/04/2006 
Institui o Dia Estadual da Mulher Evangélica. (Comemorado 
no dia 24 de maio – data móvel) 

 
 
Lei n° 8.038 de 19/06/2006 

Institui o dia 12 de agosto como Dia Estadual da Mulher do 
Campo no Estado da Paraíba e dá outras providências. 

 
Lei n° 8.123 de 18/12/2006 

Institui a “Semana Estadual de Orientação sobre a Gravidez na 
Adolescência” no Estado da Paraíba e dá outras providências. 
(Comemorada no período de 03 a 09 de maio – data móvel) 

 
Lei n° 8.170 de 05/01/2007 

Dispõe sobre a obrigatoriedade das Empresas Nacionais ou 
Estrangeiras, que veiculem anúncios referentes à oferta de 
trabalho no exterior para mulheres, a se cadastrarem na 
Secretaria de Segurança Pública, no Estado da Paraíba. 
 

Lei n° 8.324 de 10/09/2007 
Dispõe sobre a Campanha Continuada de Repúdio aos Crimes 
de Violência praticados Contra a Mulher. 
 

Lei n° 8.391 de 27/11/2007 
Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Especial de 
Atendimento para fins de Renda e Emprego, às mulheres 
vítimas de violência doméstica. 
 

Lei n° 8.403 de 27/11/2007 
Dispõe sobre Políticas Públicas de Assistência Especial às 
Parturientes cujos filhos recém-nascidos sejam portadores de 
deficiência. 
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Lei n° 8.619 de 15/07/2008 
Autoriza o Poder Executivo a instalar berçários e creches nos 
presídios e penitenciárias femininos. 
 

Lei nº 8.744, de 02/04/2009 
Determina que as consultas médicas e exames de saúde sejam 
realizados no prazo máximo de três dias, em pacientes com 
idade superior a 65 (sessenta e cinco) anos, em portadores de 
deficiência física e quando for gestante. 
 

Lei nº 8.799, de 11/05/2009 
Inclui o teste de Schiller nos exames de Papanicolau realizados 
pela rede estadual de saúde. 
 

Lei nº 8.819, de 12/06/2009 
Institui o Programa Estadual de Incentivo à doação de medula 
óssea e de sangue do cordão umbilical e placentário pró-
medula e dá outras providências. (A Semana Estadual de 
Doação de Medula Óssea no Estado da Paraíba será realizada 
entre os dias 14 e 21 de dezembro.) 

 
Lei nº 8.874, de 18/08/2009 

Dispõe sobre a criação, em Cabedelo-PB, dos cargos de 
Delegado Titular e de Chefe de Cartório da Delegacia 
Especializada da Mulher, alterando o anexo II da Lei nº 
8.186/2007, e dando outras providências. 

 
Resoluções da Assembléia Legislativa 
 
Resolução n° 558, de 21/06/1996 

Dispõe sobre o traje utilizado pela Deputada ou Funcionária 
credenciada no Plenário da Casa. 

 
Resolução n° 576, de 18/06/1997 

Institui o Troféu “Mulher Cidadã”. (Alterada pela Resolução 
nº 1.403/2009) 

 
Resolução n° 723, de 12/06/2002 
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Cria o Diploma Mulher Cidadã – Anayde Beiriz e dá outras 
providências. 

 
Resolução n° 779, de 10/06/2003 

Cria nas Dependências da Assembléia Legislativa da Paraíba 
um espaço para exposição permanente de fotos das ex-
deputadas.  

 
Resolução n° 852, de 04/03/2004 

Acrescenta o inciso X ao Art. 21, do Regimento Interno da 
Assembléia Legislativa, Resolução n° 469/91, e dá outras 
providências (Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade 
de Oportunidade). 
 

Resolução nº 1.379, de 27/11/2008 
Cria o Conselho Parlamentar pela Paz – ConPaz no Estado da 
Paraíba. 
 

Resolução nº 1.403, de 20/05/2009 
Altera a redação do dispositivo da Resolução nº 576/97 que 
Institui o Troféu Mulher Cidadã e dá outras providências. 
 

Decretos do Poder Executivo 
 
Decreto nº 18.147, de 08/03/1996 

Institui o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher - CEDM e 
dá outras providências. 

 
Decreto nº 30.305, de 05/05/2009  

Regulamenta a Lei n°. 8.744, de 02 de abril de 2009, que 
dispõe sobre o prazo máximo de três dias para a realização de 
consultas médicas e exames em pacientes com idade superior a 
65 (sessenta e cinco) anos, em portadores de deficiência física 
e em gestantes.  

 
Decreto nº 30.391, 12/06/2009 

Cria o Programa Estadual de Políticas para as Mulheres, 
vinculada à Secretaria de Estado do Governo, e dá outras 
providências. 
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Decreto nº 30.582, de 21/08/2009 
Dispõe sobre a composição da Câmara Técnica do Pacto 
Estadual de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher. 

 
Portaria nº 566/2009, de 10/08/2009 

Dispõe sobre a formação do Comitê Estadual de Incentivo ao 
Aleitamento Materno. 
 

Apêndice Legislativo 
 

Constituição Federal (dispositivos) 
 
Declaração Universal dos Direitos do Homem 
 
Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher  
 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Contra as Mulheres 
 
Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher
 
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência contra a Mulher “Convenção de Belém do Pará” 
 
Processo Maria da Penha Maia Fernandes - Relatório n° 54/01- 
Caso 12.051 - Organização dos Estados Americanos (OEA) - 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos Organização 
dos Estudos Americanos - Relatório Anual 2000. 
 
II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres – (2008) - 
DECRETO Nº 6.387, DE 5 DE MARÇO DE 2008. Aprova o II 
Plano Nacional de Políticas para as Mulheres - II PNPM, e dá 
outras providências. 
 
Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993  

Dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do 
Ministério Público da União.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 6.387-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp 75-1993?OpenDocument
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(Dispositivos Selecionados)  
 
Lei Federal nº 6.791, de 09 de Junho de 1980 

 Institui o "Dia Nacional da Mulher".  
 
Lei Federal nº 8.971, de 29 de Dezembro de 1994 

Regula o direito dos companheiros a alimentos e à sucessão.  
 
Lei Federal nº 9.029, de 13 de Abril de 1995 

Proíbe a exigência de atestados de gravidez e esterilização, e 
outras práticas discriminatórias, para efeitos admissionais ou 
de permanência da relação jurídica de trabalho, e dá outras 
providências.  

 
Lei Federal nº 9.263, de 12 de Janeiro de 1996 

Regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do 
planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras 
providências.  

 
Lei Federal nº 10.048, de 08 de Novembro de 2000 

Dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e dá 
outras providências.  

 
Lei Federal nº 10.714, de 13 de Agosto de 2003 

Autoriza o Poder Executivo a disponibilizar, em âmbito 
nacional, número telefônico destinado a atender denúncias de 
violência contra a mulher. 

 
Lei Federal nº 10.778, de 24 de Novembro de 2003  

Estabelece a notificação compulsória, no território nacional, do 
caso de violência contra a mulher que for atendida em serviços 
de saúde públicos ou privados.   

 
Lei Federal nº 11.340, de 07 de agosto de 2006 

Lei Maria da Penha - mecanismos para coibir a violência 
doméstica e familiar contra a Mulher 

 
Lei Federal nº 11.698, de 13 de junho de 2008 
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Altera os arts. 1.583 e 1.584 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 - Código Civil, para instituir e disciplinar a Guarda 
Compartilhada. 

 
Lei Federal nº 11.770, de 09 de Setembro de 2008  

Cria o Programa Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da 
licença-maternidade mediante concessão de incentivo fiscal, e 
altera a Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

 
Lei Federal nº 11.804, de 05 de Novembro de 2008  

Disciplina o direito a alimentos gravídicos e a forma como ele 
será exercido. 

 
Lei Federal nº 12.010, de 03 de agosto de 2009 

Dispõe sobre adoção; altera as Leis nºs 8.069, de 13 de julho 
de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, 8.560, de 29 
de dezembro de 1992; revoga dispositivos da Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002 - Código Civil, e da Consolidação das 
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto- Lei nº 5.452, 
de 1o de maio de 1943; e dá outras providências.  

 
Decreto nº 6.690, de 11 de dezembro de 2008  

Institui o Programa de Prorrogação da Licença à Gestante e à 
Adotante, estabelece os critérios de adesão ao Programa e dá 
outras providências.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ESTADO DA PARAÍBA  
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA  

Casa de Epitácio Pessoa 

SECRETARIA LEGISLATIVA 

MULHER 

 
Período: 05 de Outubro de 1989 a 31 de Agosto de 2009 

 
EMENTÁRIO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

 
1. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL  

(Dispositivos Selecionados) 
 
2. EMENDA CONSTITUCIONAL 
 
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 22 DE 27/12/2006 

Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder 
Legislativo de 28/12/2006 
Autoria: Deputado Lindolfo Pires e Outros 
Ementa: Dá nova redação aos incisos X, do art. 33 e IV, 
do art. 201, que tratam da fixação do prazo da licença à 
gestação na Constituição do Estado da Paraíba.  
Proposta de Emenda Constitucional nº 20/2006 
 

3. LEIS COMPLEMENTARES 
 
LEI COMPLEMENTAR Nº 19 DE 19/01/1994 

Publicada no Diário Oficial de 12/01/1994 
Republicada no Diário Oficial de 21/07/1994 
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Autoria: Procuradoria Geral de Justiça 
Ementa: Dispõe sobre a Organização do Ministério 
Público. (Dispositivos Selecionados) 
Projeto de Lei Complementar n° 05/1993 
 

• Resolução CPJ n.03/2006 
Normatiza a atuação do Ministério Público em matéria 
de Defesa da Saúde, define atribuições de Promotores 
de Justiça e dá outras providências. 

 
• Resolução CPJ n. 006/2008 
Normatiza a atuação do Ministério Público em matéria 
de Defesa da Educação, define atribuições de 
Promotores de Justiça e dá outras providências. 

 
 

LEI COMPLEMENTAR N° 58 DE 30/12/2003 
Publicada no Diário Oficial de 30/12/2003 
Autoria: Poder Executivo 
Ementa: Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos Civis do Estado da Paraíba e dá outras 
providências. (dispositivos selecionados 
Projeto de Lei Complementar n° 14/2003 
 

3. LEIS ORDINÁRIAS ESTADUAIS 
 
LEI Nº 5.432 DE 19/08/1991 

Publicada no Diário Oficial de 20/08/1991 
Autoria: Deputado Simão Almeida 
Ementa: Dispõe sobre a criação de abrigos para 
acolhimento provisório de mulheres e crianças vítimas de 
violência. 
Projeto de Lei nº 63/1991 

 
LEI Nº 5.448 DE 06/09/1991 

Publicada no Diário Oficial de 11/09/1991 
Autoria: Deputado Simão Almeida 
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Ementa: Autoriza o Poder Executivo a criar o Conselho 
Estadual dos Direitos da Mulher – CEDM e dá outras 
providências. (Alterada pela Lei n° 7.392 de 12/09/2003) 
Projeto de Lei nº 62/1991 

 
LEI Nº 5.602 DE 17/06/1992 

Publicada no Diário Oficial de 18/06/1992 e no Diário do 
Poder Legislativo de 17/06/1992 
Autoria: Deputado Simão Almeida 
Ementa: Estabelece penalidades aos estabelecimentos que 
discriminem mulheres e dá outras providências. 
Promulgada pelo Presidente Deputado Carlos Dunga 
Projeto de Lei nº 17/1992 
 

LEI Nº 5.776 DE 12/07/1993 
Publicada no Diário Oficial de 17/07/1993 
Autoria: Deputado Simão Almeida 
Ementa: Dispõe sobre a proibição de Educação 
Diferenciada nas Escolas da Rede Pública Estadual de 
Ensino e dá outras providências. 
Projeto de Lei nº 15/1993 
 

LEI Nº 5.784 DE 02/09/1993 
Publicada no Diário Oficial de 03/09/1993 
Autoria: Poder Executivo 
Ementa: Altera dispositivos da Lei nº 5.448, de 06 de 
setembro de 1991, que criou o Conselho Estadual dos 
Direitos da Mulher – CEDM e dá outras providências. 
Projeto de Lei nº 79/1993 
 

LEI Nº 6.101 DE 12/09/1995 
Publicada no Diário Oficial de 13/09/1995 
Autoria: Deputado Vital Filho 
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade da prioridade do 
embarque e desembarque de passageiros e dá outras 
providências. 
Projeto de Lei nº 87/1995 
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LEI Nº 6.597 DE 12/01/1998 

Publicada no Diário Oficial de 13/01/1998 
Autoria: Deputada Francisca Motta 
Ementa: Institui a Semana Estadual da Cidadania e dá 
outras providências. (Comemorada a partir de 09 de 
agosto) 
Projeto de Lei nº 887/1997 
 

LEI Nº 6.624 DE 17/06/1998 
Publicada no Diário Oficial de 18/06/1998 
Autoria: Deputado Vital Filho 
Ementa: Institui a obrigatoriedade de informar às 
mulheres vítimas de abuso sexual os procedimentos que 
faculta o Decreto-Lei nº 2848/40 (Código Penal) 
Projeto de Lei nº 865/1997 

 
LEI Nº 6.754 DE 08/07/1999 

Publicada no Diário Oficial de 09/07/1999 
Autoria: Deputada Iraê Lucena 
Ementa: Institui a Semana Estadual da Saúde da Mulher e 
determina outras providências. (Comemorada no período 
de 02 a 08 de agosto - data móvel) 
Projeto de Lei nº 101/1999 

 
LEI Nº 6.774 DE 22/06/1999 

Publicada no Diário Oficial de 24/07/1999 
Autoria: Deputado Zenóbio Toscano 
Ementa: Dispõe sobre a licença maternidade à Servidora 
Pública Estadual que adotar crianças em nosso Estado. 
Projeto de Lei nº 20/1999 

 
LEI Nº 6.816 DE 06/12/1999 

Publicada no Diário Oficial de 07/12/1999 
Autoria: Deputada Lúcia Braga 
Ementa: Cria sedes próprias para as Delegacias da 
Mulher. 
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Projeto de Lei nº 143/1999 
 
 

LEI Nº 6.817 DE 06/12/1999 
Publicada no Diário Oficial de 07/12/1999 
Autoria: Deputada Francisca Motta 
Ementa: Cria a Central de Informação sobre a Violência 
Sofrida pela Mulher e dá outras providências. 
Projeto de Lei nº16/1999 
 

LEI Nº 6.846 DE 28/01/2000 
Publicada no Diário Oficial de 29/01/2000 
Autoria: Deputado Luiz Couto 
Ementa: Institui a Semana Estadual dos Direitos 
Humanos na rede pública estadual de ensino, e dá outras 
providências. (Comemorada no período de 09 a 15 de 
agosto - data móvel) 
Projeto de Lei nº 185/99 

 
LEI Nº 7.035 DE 29/11/2001 

Publicada no Diário Oficial em 29/11/2001 
Autoria: Deputada Lúcia Braga 
Ementa: Cria Delegacias da Mulher em Cabedelo, 
Bayeux e Santa Rita. 
Projeto de Lei nº 552/2001 

 
LEI N° 7.279 DE 27/12/2002 

Publicada no Diário Oficial de 29/12/2002 
Autoria: Deputada Zarinha Leite 
Ementa: Determina prioridade para mulheres nos 
recursos destinados a programas habitacionais. 
Projeto de Lei n° 985/2002 
 

LEI N° 7.304 DE 07/01/2003 
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder 
Legislativo de 08/01/2003 
Autoria: Deputada Iraê Lucena 
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Ementa: Determina que o mês de outubro receba a 
denominação comemorativa “Mês Estadual da Paz” e dá 
outras providências. (Comemorado no último domingo do 
mês de outubro – Data Móvel) 
Promulgada pelo Presidente Deputado Gervásio Maia 
Projeto de Lei n° 846/2002 

 
LEI Nº 7.373 DE 16/07/2003 

Publicada no Diário Oficial de 18/07/2003 
Autoria: Deputada Iraê Lucena 
Ementa: Cria na programação da Rádio Tabajara, o 
Espaço Institucional “Minuto da Mulher” para uso do 
Conselho Estadual dos Direitos da Mulher e dá outras 
providências. 
Promulgada pelo Presidente em exercício Deputado José 
Lacerda Neto 
Projeto de Lei nº 77/2003 

 
LEI Nº 7.374 DE 16/07/2003 

Publicada no Diário Oficial de 18/07/2003 
Autoria: Deputado Fábio Nogueira 
Ementa: Assegura Espaço Ambulatorial à Gestantes, 
Lactentes, Idosos e Deficientes, e dá outras providências. 
Promulgada pelo Presidente em exercício Deputado José 
Lacerda Neto 
Projeto de Lei nº 102/2003 

 
LEI Nº 7.392 DE 12/09/2003 

Publicada no Diário Oficial de 14/09/2003 
Autoria: Deputada Iraê Lucena 
Ementa: Altera dispositivos da Lei n° 5.448 de 6 de 
setembro de 1991, “que Criou o Conselho Estadual dos 
Direitos da Mulher da Paraíba – CEDM/PB”, e dá outras 
providências. 
Projeto de Lei nº 120/2003 

 
LEI Nº 7.465 DE 19/11/2003 
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Publicada no Diário Oficial de 20/11/2003 
Autoria: Deputada Iraê Lucena 
Ementa: Institui a Semana da Não Violência contra a 
Mulher e determina outras providências. (Comemorada 
no período de 22 a 28 de novembro - data móvel) 
Projeto de Lei nº 331/2003 

 
LEI Nº 7.513 DE 18/12/2003 

Publicada no Diário Oficial de 19/12/2003 
Autoria: Deputada Iraê Lucena 
Ementa: Estabelece a Notificação Compulsória da 
Violência Contra a Mulher atendida em Serviços de 
Urgência e Emergência e a criação da Comissão de 
Monitoramento da Violência contra a Mulher na 
Secretaria Estadual de Saúde. 
Projeto de Lei n°368/2003 

 
LEI Nº 7.515 DE 19/12/2003 

Publicada no Diário Oficial de 20/12/2003 
Autoria: Deputado Fábio Nogueira 
Ementa: Veda qualquer forma de discriminação racial, ao 
idoso, à pessoa portadora de necessidades especiais, à 
mulher, e dá outras providências. 
Projeto de Lei n°184/2003 

 
LEI N° 7.750 DE 27/05/2005 

Publicada no Diário Oficial de 29/05/2005 
Autoria: Deputado Sargento Denis 
Ementa: Institui o Dia do Policial Feminino do Estado da 
Paraíba e dá outras providências. (Comemorado no dia 20 
de maio) 
Projeto de Lei n° 772/2005 

 
LEI Nº 7.847 DE 04/11/2005 

Publicada no Diário Oficial de 05/11/2005 
Autoria: Deputado Fábio Nogueira 
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Ementa: Institui, no âmbito do Estado da Paraíba, o “Dia 
Estadual de Reflexão Pela Paz” e dá outras providências. 
(Data a ser definida pelo Poder Executivo) 
Projeto de Lei nº 735/05 
 

LEI N° 7.862 DE 17/11/2005 
Publicada no Diário Oficial de 18/11/2005 
Autoria: Deputado Lindolfo Pires 
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação de 
maus-tratos em crianças, adolescentes, deficientes físicos, 
mulheres, pessoas idosas, e dá outras providências. 
Promulgada pelo Presidente em exercício Deputado José 
Lacerda Neto 
Projeto de Lei n° 395/2003 
 

LEI N° 7.878 DE 30/11/2005 
Publicada no Diário Oficial e no Diário do Poder 
Legislativo de 01/12/2005 
Autoria: Mesa Diretora (Presidente: Deputado Rômulo 
José de Gouveia) 
Ementa: Institui a obrigatoriedade da Exibição da 
Inscrição “Violência contra a Mulher é Crime!” Disque 
Denúncia – Ligue 3218-5316 e/ou 3218-5317 na 
Propaganda Oficial Escrita. 
Promulgada pelo Presidente Deputado Rômulo José de 
Gouveia 
Projeto de Lei n° 785/2005 

 
LEI N° 7.930 DE 04/01/2006 

Publicada no Diário Oficial de 05/01/2006 
Autoria: Deputada Iraê Lucena 
Ementa: Altera dispositivos da Lei n° 5.432 de 19 de 
agosto de 1991, que cria as Casas de Abrigos para 
Mulheres Vítimas de Violência, e dá outras providências. 
Projeto de Lei n° 875/2005 

 
LEI N° 7.933 DE 04/01/2006 
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Publicada no Diário Oficial de 05/01/2006 
Autoria: Deputada Iraê Lucena 
Ementa: Institui a Semana Estadual de Combate à 
Mortalidade Materna no Estado da Paraíba e dá outras 
providências. (Comemorada do dia 28 de maio ao dia 03 
de junho) 
Projeto de Lei n° 885/2005 
 

LEI N° 7.996 DE 27/04/2006 
Publicada no Diário Oficial de 28/04/2006 
Autoria: Deputado Robson Dutra 
Ementa: Institui o Dia Estadual da Mulher Evangélica. 
(Comemorado no dia 24 de maio – data móvel) 
Projeto de Lei n° 1.127/06 

 
LEI N° 8.038 DE 19/06/2006 

Publicada no Diário Oficial de 20/06/2006 
Autoria: Deputada Iraê Lucena 
Ementa: Institui o dia 12 de agosto como Dia Estadual da 
Mulher do Campo no Estado da Paraíba e dá outras 
providências. 
Projeto de Lei n° 1.175/06 

 
LEI N° 8.123 DE 18/12/2006 

Publicada no Diário Oficial de 19/12/2006 
Autoria: Deputada Iraê Lucena 
Ementa: Institui a “Semana Estadual de Orientação sobre 
a Gravidez na Adolescência” no Estado da Paraíba e dá 
outras providências. (Comemorada no período de 03 a 09 
de maio – data móvel) 
Projeto de Lei nº 1.189/2006 

 
LEI N° 8.170 DE 05/01/2007 

Publicada no Diário Oficial de 07/01/2007 
Autoria: Deputada Iraê Lucena 
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade das Empresas 
Nacionais ou Estrangeiras, que veiculem anúncios 
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referentes à oferta de trabalho no exterior para mulheres, 
a se cadastrarem na Secretaria de Segurança Pública, no 
Estado da Paraíba. 
Projeto de Lei nº 1.061/2006 
 

LEI N° 8.324 DE 10/09/2007 
Publicada no Diário Oficial de 11/09/2007 
Autoria: Deputada Iraê Lucena 
Ementa: Dispõe sobre a Campanha Continuada de 
Repúdio aos Crimes de Violência praticados Contra a 
Mulher. 
Projeto de Lei nº 86/2007 
 

LEI N° 8.391 DE 27/11/2007 
Publicada no Diário Oficial de 28/11/2007 
Autoria: Deputado João Henrique 
Ementa: Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa 
Especial de Atendimento para fins de Renda e Emprego, 
às mulheres vítimas de violência doméstica. 
Projeto de Lei nº 255/2007 
 

LEI N° 8.403 DE 27/11/2007 
Publicada no Diário Oficial de 28/11/2007 
Autoria: Do Deputado João Gonçalves 
Ementa: Dispõe sobre Políticas Públicas de Assistência 
Especial às Parturientes cujos filhos recém-nascidos 
sejam portadores de deficiência. 
Projeto de Lei nº 299/07 
 

LEI N° 8.619 DE 15/07/2008 
Publicada no Diário Oficial de 28/11/2007 
Autoria: Deputada Iraê Lucena 
Ementa: Autoriza o Poder Executivo a instalar berçários e 
creches nos presídios e penitenciárias femininos. 
Projeto de Lei nº 822/2008 
 

LEI Nº 8.744, DE 02/04/2009 
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Publicada no Diário Oficial de 03/04/2009 
Autoria: Deputado Quinto de Santa Rita 
Ementa: Determina que as consultas médicas e exames de 
saúde sejam realizados no prazo máximo de três dias, em 
pacientes com idade superior a 65 (sessenta e cinco) anos, 
em portadores de deficiência física e quando for gestante. 
Projeto de Lei nº 413/2007 
 

LEI Nº 8.799, DE 11/05/2009 
Publicada no Diário Oficial de 02/05/2009 
Autoria: Deputado José Aldemir 
Ementa: Inclui o teste de Schiller nos exames de 
Papanicolau realizados pela rede estadual de saúde. 
Projeto de Lei nº 934/2008 
 

LEI Nº 8.819, DE 12/06/2009 
Publicada no Diário Oficial de 14/06/2009  
Autoria: Deputado Dunga Júnior 
Ementa: Institui o Programa Estadual de Incentivo à 
doação de medula óssea e de sangue do cordão umbilical 
e placentário pró-medula e dá outras providências. (A 
Semana Estadual de Doação de Medula Óssea no Estado 
da Paraíba será realizada entre os dias 14 e 21 de 
dezembro.) 
Projeto de Lei nº 1.182/2009 

 
LEI Nº 8.874, DE 18/08/2009 

Publicada no Diário Oficial e Diário do Poder Legislativo 
de 19/08/2009 
Autoria: Poder Executivo 
Ementa: Dispõe sobre a criação, em Cabedelo-PB, dos 
cargos de Delegado Titular e de Chefe de Cartório da 
Delegacia Especializada da Mulher, alterando o anexo II 
da Lei nº 8.186/2007, e dando outras providências. 
Medida Provisória nº 130/2009 

4. RESOLUÇÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
 



 34

RESOLUÇÃO N° 558, DE 21/06/1996 
Publicada no Diário do Poder Legislativo de 19/07/1996 
Autoria: Deputada Eurídice Moreira 
Ementa: Dispõe sobre o traje utilizado pela Deputada ou 
Funcionária credenciada no Plenário da Casa. 
Projeto de Resolução nº 27/1996 

 
RESOLUÇÃO N° 576, DE 18/06/1997 

Publicada no Diário do Poder Legislativo de 26/06/1997 
Autoria: Deputada Francisca Motta 
Ementa: Institui o Troféu “Mulher Cidadã”. (Alterada 
pela Resolução nº 1.403/2009) 
Projeto de Resolução nº 51/1997 

 
RESOLUÇÃO N° 723, DE 12/06/2002 

Publicada no Diário do Poder Legislativo de 19/06/2002 
Autoria: Deputado Ricardo Coutinho 
Ementa: Cria o Diploma Mulher Cidadã – Anayde Beiriz 
e dá outras providências. 
Projeto de Resolução nº 80/2002 

 
RESOLUÇÃO N° 779, DE 10/06/2003 

Publicada no Diário do Poder Legislativo de 12/06/2003 
Autoria: Deputada Iraê Lucena 
Ementa: Cria nas Dependências da Assembléia 
Legislativa da Paraíba um espaço para exposição 
permanente de fotos das ex-deputadas.  
Projeto de Resolução n° 14/2003 

 
RESOLUÇÃO N° 852, DE 04/03/2004 

Publicada no Diário do Poder Legislativo de 09/03/2004 
Autoria: Deputada Iraê Lucena 
Ementa: Acrescenta o inciso X ao Art. 21, do Regimento 
Interno da Assembléia Legislativa, Resolução n° 469/91, 
e dá outras providências (Comissão dos Direitos da 
Mulher e da Igualdade de Oportunidade). 
Projeto de Resolução n° 33/2003 
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RESOLUÇÃO Nº 1.379, DE 27/11/2008 

Publicado no Diário do Poder Legislativo de 28/11/2008 
Autoria: Deputada Iraê Lucena 
Ementa: Cria o Conselho Parlamentar pela Paz – ConPaz 
no Estado da Paraíba. 
Projeto de Resolução nº 70/2008 
 

RESOLUÇÃO Nº 1.403, DE 20/05/2009 
Publicada no Diário do Poder Legislativo de 22/05/2009 
Autoria: Deputada Francisca Motta 
Ementa: Altera a redação do dispositivo da Resolução nº 
576/97 que Institui o Troféu Mulher Cidadã e dá outras 
providências. 
Projeto de Resolução nº 78/2008 
 

5. DECRETOS DO PODER EXECUTIVO 
 
DECRETO Nº 18.147 DE 08/03/1996 

Publicado no Diário Oficial de 09/03/1996 
Ementa: Institui o Conselho Estadual dos Direitos da 
Mulher - CEDM e dá outras providências. 

 
DECRETO Nº 30.305 DE 05/05/2009  

Publicado no Diário Oficial de 06/05/2009 
Ementa: Regulamenta a Lei n°. 8.744, de 02 de abril de 
2009, que dispõe sobre o prazo máximo de três dias para 
a realização de consultas médicas e exames em pacientes 
com idade superior a 65 (sessenta e cinco) anos, em 
portadores de deficiência física e em gestantes.  

 
DECRETO Nº 30.391, DE 12/06/2009 

Publicado no Diário Oficial de 14/06/2009 
Ementa: Cria o Programa Estadual de Políticas para as 
Mulheres, vinculada à Secretaria de Estado do Governo, e 
dá outras providências. 
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DECRETO Nº 30.582, DE 21/08/2009 
Publicado no Diário Oficial de 06/05/2009 
Ementa: Dispõe sobre a composição da Câmara Técnica 
do Pacto Estadual de Enfrentamento à Violência Contra a 
Mulher. 

 
PORTARIA Nº 566/2009, DE 10/08/2009 

Publicado no Diário Oficial de 06/05/2009 
Ementa: Dispõe sobre a formação do Comitê Estadual 
de Incentivo ao Aleitamento Materno. 
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CONSTITUIÇÃO  

 

 

DO  

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

(Dispositivos Selecionados) 
 
 

Promulgação 
05 de outubro de 1989 

 
 
 
 
 
 

Emenda Constitucional nº 22 de 27/12/2006 - Dá nova redação 
aos incisos X, do art. 33 e IV, do art. 201, que tratam da fixação do prazo da 
licença à gestação na Constituição do Estado da Paraíba.  
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CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA 

 

 

 

 

 

 

 

PREÂMBULO 
 
        

 Nós, representantes do povo paraibano, reunidos em 
Assembléia Estadual Constituinte, conforme os princípios da 
Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, objetivando 
instituir uma ordem jurídica autônoma para uma democracia 
social participativa, legitimada pela vontade popular, que 
assegure o respeito à liberdade e à justiça, o progresso social, 
econômico e cultural, e o bem-estar de todos os cidadãos, numa 
sociedade pluralista e sem preconceitos, decretamos e 
promulgamos, invocando a proteção de Deus, a seguinte 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA. 

 
TÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
 

Art. 1º O Estado da Paraíba, com autonomia político - 
administrativa, é parte integrante da República Federativa do 



Brasil, ordem jurídica democrática, e tem por princípios a 
autonomia, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os 
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo 
político. 

 
§ 1º Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio 

de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta e da 
Constituição Federal. 

 
§ 2º O cidadão exerce os seus direitos políticos, 

participando das eleições, da iniciativa popular, do referendo, 
do plebiscito e do veto popular. 

 
§ 3º O Estado buscará a integração política, econômica, 

social e cultural da comunidade brasileira. 
 
Art. 2º São objetivos prioritários do Estado: 
 
I - garantia da efetividade dos direitos subjetivos públicos 

do indivíduo e dos interesses da coletividade; 
II - garantia da efetividade dos mecanismos de controle, 

pelo cidadão e segmentos da comunidade estadual, da 
legalidade e da legitimidade dos atos do Poder Público e da 
eficácia dos serviços públicos; 

III - preservação dos valores éticos; 
IV - regionalização das ações administrativas, em busca do 

equilíbrio no desenvolvimento das coletividades; 
V - segurança pública; 
VI - fixação do homem no campo; 
VII - garantia da educação, do ensino, da saúde e da  

assistência à maternidade e à infância, à velhice, à habitação, 
ao transporte, ao lazer e à alimentação; 

VIII - assistência aos Municípios; 
IX - preservação dos interesses gerais, coletivos ou difusos; 
X - respeito à vontade popular, de onde emana todo o 

poder; 
XI - respeito aos direitos humanos e sua defesa; 
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XII - atendimento aos interesses da maioria da população; 
XIII - respeito aos direitos das minorias; 
XIV -  primazia do interesse público, objetivo e subjetivo; 
XV - desenvolvimento econômico e social, harmônico e 

integrado; 
XVI -  autonomia político - administrativa; 
XVII - descentralização político - administrativa; 
XVIII - racionalidade na organização administrativa e no 

uso dos recursos públicos, humanos e materiais; 
XIX - proteção ao meio ambiente e ao patrimônio histórico, 

cultural e urbanístico; 
XX - planejamento e controle da qualidade do 

desenvolvimento urbano e rural. 
 

TÍTULO II 
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

 
CAPÍTULO I 

DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS E 
COLETIVOS 

 
Art. 3º O Estado e os Municípios asseguram, em seus 

territórios e no limite de suas competências, a plenitude e 
inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais que a 
Constituição Federal reconhece e confere aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País, bem como outros quaisquer 
decorrentes do regime e dos princípios adotados. 

 
§ 1º Incide na penalidade de destituição de mandato 

administrativo, de cargo ou função de direção, em órgão da 
administração direta ou indireta, o agente público que, dentro 
de noventa dias do requerimento do interessado, deixar, 
injustificadamente, de sanar omissão inviabilizadora do 
exercício de direito constitucional. 

 
§ 2º Independe do pagamento de taxa ou de emolumento ou 

de garantia de instância, o exercício do direito de petição ou 
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representação, bem como a obtenção de certidão para a defesa 
de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal. 

 
§ 3º Ninguém será discriminado ou, de qualquer forma, 

prejudicado pelo fato de litigar com órgão estadual, no âmbito 
administrativo ou judicial. 

 
§ 4º Nos processos administrativos, qualquer que seja o 

objeto e o procedimento, observar-se-ão, entre outros requisitos 
de validade, a publicidade, o contraditório, a ampla defesa e o 
despacho ou decisão motivados. 

 
§ 5º Todos têm o direito de requerer e de obter, em prazo 

razoável, informações sobre projetos do Poder Público, 
ressalvados os casos cujo sigilo seja comprovadamente 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

 
§ 6º A força pública garantirá o exercício do direito de 

reunião e de outras liberdades constitucionais, a defesa da 
ordem pública e da segurança pessoal, bem como do 
patrimônio público e privado, respondendo pelos excessos 
cometidos. 

 
§ 7º Obriga-se: 
 
a) a autoridade competente a especificar área ou áreas de 

fácil acesso, abertas ao povo, a serem utilizadas para reuniões, 
nos termos constitucionais, sem prejuízo da ordem pública; 

 
b) o Estado a destinar área pública para fins de recreação e 

execução de programas culturais e turísticos. 
 
§ 8º É assegurado ao presidiário: 
 
a) respeito à integridade moral e física; 
b) informação de seus direitos, inclusive o de permanente 

assistência médica, jurídica, espiritual e familiar; 
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c) identificação dos responsáveis por sua prisão e por seu 
interrogatório; 

d) acesso aos dados relativos à execução da respectiva 
pena; 

e) aprendizado profissionalizante e trabalho produtivo e 
remunerado; 

f) oferecimento de creche e de outras condições para que as 
presidiárias possam permanecer com seus filhos durante o 
período de amamentação, na forma do art. 5º, L, da 
Constituição Federal; 

g) indenização, para si ou para seus beneficiários, nos casos 
de lesão ou morte durante o período de apenamento; 

h) acesso à notícia gerada fora do ambiente carcerário. 
 
§ 9º Todo preso, qualquer que seja sua condição, sem 

prejuízo do disposto na alínea a do parágrafo anterior, será 
submetido a exame completo e periódico de saúde, com 
intervalo não superior a seis meses, adotando-se de imediato as 
providências que couberem, sob pena de responsabilidade do 
órgão competente. 

 
Art. 4º O Estado e os Municípios assegurarão, em seus 

territórios e nos limites de suas competências, a plenitude dos 
direitos sociais e econômicos determinados na Constituição 
Federal. 

 
Parágrafo único. Todas as empresas públicas ou de 

economia mista controladas pelo Estado terão um Conselho de 
Servidores, eleito pelos seus servidores, com a finalidade de 
participar da elaboração dos planos e metas da empresa e de 
fiscalizar a sua execução. 

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

 
TÍTULO IV 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
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................................................................................................. 
 
 

CAPÍTULO II 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS 

 
 

Art. 33. São direitos dos servidores públicos civis: 
 

................................................................................................. 
 
X - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de 

normas de saúde, higiene e segurança; 
 

................................................................................................. 
 
XIII - férias anuais remuneradas com, pelo menos, um 

terço a mais do que o salário normal; 
 

................................................................................................. 
 
XV - licença à gestante e licença à paternidade, 

conforme disposto em lei; 
 

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

TÍTULO V 
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES 

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

CAPÍTULO IV 
DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA 

 
seção I 

Do Ministério Público 
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 Art. 125. O Ministério Público é instituição 
permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis. 
 
 § 1º São princípios institucionais do Ministério Público 
a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. 
 
 § 2º As funções do Ministério Público serão exercidas 
exclusivamente por integrantes da carreira, que deverão residir 
na comarca da respectiva lotação. 

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

 
Art. 131. Além das funções previstas na Constituição 

Federal e nas leis, incumbe ainda ao Ministério Público, nos 
termos de sua lei complementar: 

 
I - exercer a fiscalização dos estabelecimentos carcerários e 

dos que abriguem idosos, menores, incapazes ou pessoas 
portadoras de deficiência; 

 
II - deliberar sobre a participação em organismos estatais 

de defesa do meio ambiente, do consumidor, de política penal e 
penitenciária e de outros afetos à sua área de atuação; 

 
III - receber petições, reclamações, representações ou 

queixas de qualquer pessoa, por desrespeito aos direitos 
assegurados na Constituição Federal e nesta Constituição. 

 
Parágrafo único. No exercício de suas funções, o Ministério 

Público poderá: 
 
a) instaurar procedimentos administrativos e, para instruí-

los, expedir notificações para colher depoimentos ou 
esclarecimentos, requisitar informações, exames da 
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administração direta ou indireta, perícias e documentos de 
autoridades municipais, estaduais e federais, bem como 
promover inspeções e diligências investigatórias; 

 
b) requisitar informações e documentos de entidades 

privadas para instituir procedimento ou processo em que oficie; 
 
c) solicitar à autoridade competente a instauração de 

sindicância, acompanhá-la e produzir provas, requisitando os 
serviços temporários de servidores para realização de 
atividades específicas, dando publicidade aos procedimentos 
administrativos que instaurar e às medidas adotadas. 

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

 
seção III 

Da Defensoria Pública 
 

Art. 140.  A Defensoria Pública é instituição permanente e 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
orientação e a prestação da assistência jurídica integral e 
gratuita aos necessitados na forma da lei, em todos os graus de 
jurisdição. 

 
 Parágrafo único. Lei complementar organizará a 

Defensoria Pública e prescreverá normas gerais para sua 
organização em cargos de carreira, com prerrogativas e deveres 
adequados, provida a classe inicial, mediante concurso público 
de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da 
inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das 
atribuições institucionais. 

 
Art. 141. São princípios institucionais da Defensoria 

Pública: a unicidade, a impessoalidade, a autonomia funcional 
e administrativa. 

 
................................................................................................. 
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TÍTULO VIII 

DA ORDEM SOCIAL 
 

CAPÍTULO I 
DA SEGURIDADE SOCIAL 

 
seção I 

Disposições Gerais 
 
Art. 193. A seguridade social compreende o conjunto 

integrado de ações destinadas a assegurar os direitos relativos à 
saúde, à previdência e à assistência social. 

 
Parágrafo único. Ao Estado, no âmbito de suas atribuições, 

compete organizar a seguridade social, obedecidos os seguintes 
princípios: 

 
I - universalidade da cobertura e do atendimento; 
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e dos 

serviços às populações urbanas e rurais; 
III - seletividade e distributividade na prestação dos 

benefícios e serviços; 
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; 
V - equidade na forma de participação no custeio; 
VI - diversidade da base de financiamento; 
VII - caráter democrático e descentralizado da gestão 

administrativa do servidor público ativo e inativo. 
 
 

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

seção II 
Da Saúde 

 
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante política social, econômica e ambiental, 



 48

visando à redução do risco de doença e ao acesso igualitário e 
universal aos serviços de sua proteção e recuperação. 

 
Art. 197. O Conselho Estadual de Saúde disporá sobre 

ações e serviços de saúde, fiscalizando-os e controlando-os, 
nos termos da lei. 

 
Parágrafo único. O Conselho Estadual de Saúde, órgão 

máximo no estabelecimento da política estadual de saúde, será 
composto, paritariamente, por órgãos públicos e entidades de 
classe da área de saúde, tendo sua organização, competência e 
funcionamento definidos em lei. 

 
Art. 198. A iniciativa privada participará do sistema único 

e descentralizado de saúde, tendo prioridade as entidades 
filantrópicas sem fins lucrativos. 

   
Art. 199. As ações e serviços públicos estaduais, 

juntamente com os federais e municipais de saúde, integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem sistema 
único descentralizado, com direção em cada esfera de governo, 
atendendo, prioritariamente, às atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais. 

 
Art. 200. A fluoretação da água para consumo humano nos 

sistemas públicos e privados de abastecimento no Estado da 
Paraíba, obedecidas as técnicas e normas pertinentes, será 
utilizada enquanto não desaconselhada pelo órgão público 
competente à vista de novas descobertas científicas. 

 
seção III 

Da Previdência Social 
 
Art. 201. O Estado garantirá a previdência social aos seus 

servidores, através de órgãos previdenciários, ou mediante 
convênio com outras entidades públicas ou privadas. 
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§ 1º Para atingir esse objetivo, o Estado proporcionará, 
dentre outros, os seguintes benefícios: 

 
I - Aposentadoria: 
 
a) compulsória, por limite de idade ou por invalidez 

permanente; 
b) facultativa, por tempo de serviço. 
 
II - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao 

cônjuge, companheiro ou dependente; 
III - licença para tratamento de saúde do segurado e de 

pessoa de sua família; 
 

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

CAPÍTULO VII 
DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO 
IDOSO, DOS ÍNDIOS E DA PESSOA PORTADORA DE 

DEFICIÊNCIA 
  

Art. 246. A família receberá proteção do Estado, na forma 
da lei. 

 
§ 1º O Poder Público, isoladamente ou em cooperação, 

manterá programas destinados à assistência à família, com o 
objetivo de assegurar: 

 
a) o livre exercício do planejamento familiar; 
b) a orientação psicossocial às famílias de baixa renda; 
c) a prevenção da violência no ambiente das relações 

familiares. 
 
§ 2º O direito da criança e do adolescente à educação 

determina a obrigatoriedade, por parte do Estado, de oferta, a 
todas as famílias que desejarem, da educação especializada e 
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gratuita em instituições como creches e pré - escolas para 
crianças de até seis anos, bem como do ensino universal, 
obrigatório e gratuito. 

 
Art. 247. É dever da família, da sociedade e do Estado 

promover ações que visem assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. 
 

§ 1º A garantia de prioridade absoluta compreende: 
 
I - primazia de receber proteção e socorro em qualquer 

circunstância; 
II - precedência no atendimento por órgão público de 

qualquer Poder; 
III - preferência aos programas de atendimento à criança e 

ao adolescente, na formulação e na execução da política social 
pública; 

IV - concessão privilegiada de recursos públicos para 
programas de atendimento a direitos e de proteção especial da 
criança, do adolescente e da família, através de entidades 
governamentais sem fins lucrativos. 

 
§ 2º - O Estado estimulará, mediante incentivos fiscais, 

subsídios e menções promocionais, nos termos da lei, o 
acolhimento ou a guarda de criança ou adolescente órfão ou 
abandonado. 

 
§ 3º - A prevenção da dependência a entorpecentes e 

drogas afins é dever do Estado, assim como o apoio a 
programas de integração do dependente na comunidade, na 
forma da lei. 
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Art. 248. O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente é órgão normativo, deliberativo, 
controlador e fiscalizador da política de atendimento à infância 
e à adolescência. 

 
§ 1º - São atribuições do Conselho Estadual de Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente: 
 

I - estabelecer prioridades de atuação e definir a aplicação 
dos recursos públicos, destinados à criança e ao adolescente; 

II - propor ao Governo do Estado modificações na 
estrutura dos órgãos diretamente ligados à defesa e à proteção 
da criança e do adolescente; 

III - deliberar e quantificar a participação financeira para e 
execução dos programas das entidades não governamentais. 

 
§ 2º - A lei disporá acerca da organização, composição e 

funcionamento do Conselho, garantindo a participação de 
representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da 
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, da Defensoria 
Pública e dos órgãos públicos responsáveis pela política social 
relacionada à infância e à adolescência, assim como, e com 
igual número, de representantes dos movimentos populares de 
defesa dos direitos da criança e do adolescente, em 
funcionamento há pelo menos um ano. 

 
§ 3º - É obrigatória, para as entidades da administração 

indireta do Estado, inclusive fundações instituídas pelo Poder 
Público Estadual, que contem com mais de cem empregados, a 
criação e manutenção de creches destinadas ao atendimento 
dos filhos menores de seis anos de seus servidores. 

 
§ 4º - É facultada à mulher nutriz, desde que servidora 

pública, a redução de um quarto de sua jornada diária de 
trabalho durante a fase de amamentação, na forma da lei. 
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Art. 249. O Estado, o Município e a sociedade têm o dever 
de amparar as pessoas idosas, com política e programas que 
assegurem a sua participação na comunidade e defendam sua 
dignidade, saúde e bem - estar. 

 
§ 1º - O amparo aos idosos será, o quanto possível, 

exercido no próprio lar. 
 
§ 2º - Para assegurar a integração do idoso na comunidade 

e na família, serão criados centros diurnos de lazer e de 
amparo à velhice e programas de preparação para a 
aposentadoria, com a participação de instituições dedicadas a 
esta finalidade. 

 
§ 3º - Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a 

gratuidade dos transportes coletivos urbanos. 
 
Art. 250. O Estado cooperará com a União, na 

competência a esta atribuída, na proteção dos bens dos índios, 
no reconhecimento de seus direitos originários sobre as terras 
de posse imemorial, onde se acham permanentemente 
localizados. 

 
Parágrafo único. O Estado dará aos índios de seu 

território, quando solicitado por suas comunidades e 
organizações, e sem interferir em seus hábitos, crenças e 
costumes, assistência técnica, creditícia, isenção de tributos 
estaduais e meios de sobrevivência, de preservação física e 
cultural. 
 

Art. 251. O Estado respeitará e fará respeitar, em seu 
território, bens materiais, crenças, tradições e todas as 
garantias conferidas aos índios na Constituição Federal. 

 
Art. 252. É dever do Estado assegurar à pessoa portadora 

de qualquer deficiência a plena inserção na vida econômica e 
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social e o total desenvolvimento de suas potencialidades, 
observados os seguintes princípios: 

 
I - proibir a adoção de critérios para a admissão, a 

promoção, a remuneração e a dispensa do serviço público, que 
a discriminem; 

II - assegurar o direito à assistência, desde o nascimento, à 
educação de primeiro, segundo e terceiro graus e 
profissionalizante, obrigatória e gratuita, sem limite de idade; 

III - assegurar o direito à habilitação e reabilitação com 
todos os equipamentos necessários; 

IV - integrar socialmente o adolescente mediante o 
treinamento, o trabalho e a convivência; 

V - garantir, em todos os níveis, a formação de recursos 
humanos especializados no tratamento, na assistência e na 
educação dos portadores de deficiência; 

VI - garantir o direito à informação e à comunicação, 
considerando-se as adaptações necessárias; 

VII - conceder gratuidade nos transportes coletivos 
públicos; 

VIII - promover censos periódicos desta população; 
IX - implantar sistema de aprendizagem e comunicação 

para o deficiente visual e auditivo, de forma a atender às 
necessidades educacionais e sociais da pessoa portadora de 
deficiência. 

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

 
João Pessoa, 5 de outubro de 1989 
 

 
EMENDA CONSTITUCIONAL N° 22, DE 27 DE 
DEZEMBRO DE 2006 

 
  

Dá nova redação aos incisos X, do art. 33, e 
IV, do art. 201, que tratam da fixação do 
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prazo da licença à gestação na Constituição 
do Estado da Paraíba.  

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DA PARAÍBA,  
 Nos termos do § 3° do art. 62, da Constituição Estadual, 

promulga a seguinte Emenda ao texto Constitucional: 
 
 
 Art. 1° O inciso X, do artigo 33, que trata dos direitos dos 

servidores públicos, passa a viger com a seguinte redação: 
 

“Art.33................................................................................. 
 
X – licença à gestante, sem prejuízo do emprego e da 
remuneração, com duração de 180 (cento e oitenta) dias, 
sendo os últimos 60 (sessenta) dias em regime de meio 
expediente”. 

 
Art. 2° O inciso IV, do artigo 201, que trata da garantia da 

prestação previdenciária dos direitos dos servidores públicos, 
passa a viger com a seguinte redação: 

 
“Art.201.................................................................................
................................................................................................ 

 
IV – licença à gestante, sem prejuízo do emprego e da 
remuneração, com duração de 180 (cento e oitenta) 
dias, sendo os últimos 60 (sessenta) dias em regime de 
meio expediente;” 
 

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data 
de sua publicação. 

 
PAÇO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DA PARAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, João 
Pessoa, 27 dezembro de 2006. 
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LEIS COMPLEMENTARES 
 

 
 
 

 (Dispositivos Selecionados) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 19, de 19/01/1994 - Dispõe 
sobre a organização do Ministério Público. 
 
LEI COMPLEMENTAR N° 58, de 30/12/2003 - Dispõe 
sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis Estado 
da Paraíba e dá outras providências. 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 19, DE 19 DE JANEIRO DE 
1994. 
 

Dispõe sobre a Organização do Ministério 
Público. 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA: 
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 
...................................................................................................... 

 
 

TÍTULO III 
DAS FUNÇÕES DOS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO 

 
CAPÍTULO I 

DAS FUNÇÕES GERAIS 
 

Art. 60 - Além das funções previstas nas Constituições 
Federal, Estadual e em outras Leis, incumbe, ainda, ao 
Ministério Público: 
 

I - propor a ação de inconstitucionalidade de Leis ou atos 
normativos estaduais ou municipais, face à Constituição 
Estadual; 

II - promover a representação de inconstitucionalidade para 
efeito de intervenção do Estado nos Municípios; 

III - promover, privativamente, a ação penal pública, na 
forma da Lei; 

IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na 
forma da Lei, para: 
 

a) a proteção dos direitos constitucionais; 
b) a proteção, a prevenção e a reparação dos danos 

causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e 
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direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico; 

c) a proteção dos interesses individuais indisponíveis, 
difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, à 
família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias 
étnicas e ao consumidor; 

d) a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao 
patrimônio público ou à moralidade administrativa do 
Estado ou dos Municípios, de suas administrações 
indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que 
participe o Poder Público; 

 
V - manifestar-se nos processos em que sua presença seja 

obrigatória por Lei e, ainda, sempre que cabível a intervenção, 
para assegurar o exercício de suas funções institucionais, não 
importando a fase ou o grau de Jurisdição em que se encontrem 
os processos; 

VI - exercer a fiscalização dos estabelecimentos prisionais 
e dos que abriguem idosos, crianças e adolescentes, incapazes 
ou pessoas portadoras de deficiência; 

VII - deliberar sobre a participação em organismos estatais 
de defesa do meio ambiente, do trabalho, do consumidor, de 
política penal e penitenciária e outros afetos à sua área de 
atuação; 

VIII - impetrar “habeas corpus”, ”habeas data”, mandado 
de injunção e mandado de segurança quando o fato disser 
respeito à sua área de atribuições funcionais; 

IX - ingressar em juízo, de ofício, para responsabilizar os 
gestores do dinheiro público condenados pelo Tribunal de 
Contas; 

X - defender, judicialmente, os direitos e interesses das 
populações indígenas, no que pertine a suas crenças, costumes 
e tradições, promovendo as ações cabíveis; 

XI - propor, quando cabível, ações de responsabilidade do 
fornecedor de produtos e serviços, em defesa do consumidor; 

XII - fiscalizar, nos cartórios ou repartições em que 
funcione, o andamento dos processos e serviços, usando das 
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medidas necessárias à apuração da responsabilidade de titulares 
de ofícios, serventuários da justiça ou funcionários; 

XIII - exercer o controle externo da atividade policial, 
através de medidas judiciais e administrativas, visando a 
assegurar a indisponibilidade da persecução penal e a correção 
de ilegalidade e abusos de poder, podendo: 

 
a) ter ingresso e realizar inspeções em estabelecimentos 

policiais, civis ou militares ou prisionais; 
b) requisitar providências para sanar a omissão indevida ou 

para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de poder; 
c) ter livre acesso a quaisquer documentos relativos à 

atividade policial; 
d) requisitar informações sobre andamento de inquéritos 

policiais, bem como sua imediata remessa, caso já esteja 
esgotado o prazo para a sua conclusão; 

e) ser informado de todas as prisões realizadas; 
f) requisitar à autoridade competente a abertura de inquérito 

para apuração de fato ilícito ocorrido no exercício da 
atividade policial; 

g) promover a ação penal por abuso de poder; 
h) requisitar o auxílio de força policial. 

 
Parágrafo Único - É vedado o exercício das funções do 

Ministério Público a pessoas a ele estranhas, sob pena de 
nulidade do ato praticado. 

 
Art. 61 - No exercício de suas funções, o Ministério 

Público poderá: 
 

I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e 
procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los: 

 
a) expedir notificações para colher depoimentos ou 

esclarecimentos e, em caso de não comparecimento 
injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive 
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pela policia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas 
previstas em Lei; 

b) requisitar informações, exames, perícias e documentos 
de autoridades municipais, estaduais e federais, bem 
como dos órgãos e entidades da administração direta, 
indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

c) promover inspeções e diligências investigatórias junto às 
autoridades, órgãos e entidades a que se refere a alínea 
anterior. 

 
II - requisitar informações, exame, perícias e documentos a 

entidades privadas, para instruir procedimento ou processo em 
que oficie; 

III - requisitar à autoridade competente a instauração de 
sindicância ou procedimento administrativo cabível, podendo 
acompanhá-los e produzir provas; 

IV - requisitar diligências investigatórias e a instauração de 
inquérito policial e de inquérito policial militar, observado o 
disposto no artigo 129, inciso VIII da Constituição Federal, 
podendo acompanhá-los e produzir provas; 

V - praticar atos administrativos executivos, de caráter 
preparatórios; 

VI - dar publicidade dos procedimentos administrativos não 
disciplinares que instaurar e das medidas adotadas; 

VII - sugerir ao Poder competente a edição de normas e a 
alteração da legislação em vigor, bem como a adoção de 
medidas propostas, destinadas à prevenção e controle da 
criminalidade; 

VIII - manifestar-se em qualquer fase dos processos, 
acolhendo solicitação do juiz, da parte ou por sua iniciativa, 
quando entender existente interesse em causa que justifique a 
intervenção; 

IX - requisitar da Administração Pública serviço 
temporário de servidores civis e de policiais militares e meios 
materiais necessários para a realização de atividades 
específicas; 
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X - ter a palavra, pela ordem, perante qualquer juízo ou 
Tribunal, para replicar acusação ou censura que lhe tenha sido 
feita ou à Instituição; 

XI - levar ao conhecimento do Procurador-Geral de Justiça 
e do Corregedor-Geral fatos que possam ensejar processos 
disciplinares ou representação; 

XII - utilizar-se dos meios de comunicação do Estado, no 
interesse do serviço; 

XIII - ter livre acesso a qualquer local público ou privado, 
respeitadas as normas constitucionais pertinentes à 
inviolabilidade do domicílio. 

 
§ 1º - As notificações e requisições previstas neste artigo, 

quando tiverem como destinatários o Governador do Estado, os 
Presidentes dos Poderes Legislativo e Judiciário e o do 
Tribunal de Contas, serão encaminhadas pelo Procurador-Geral 
de Justiça. 

 
§ 2º - Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério 

Público, sob qualquer pretexto, à exceção de sigilo previsto em 
Lei, informação, registro, dado ou documento, sem prejuízo da 
subsistência do caráter reservado do que lhe for fornecido. 

 
§ 3º - O membro do Ministério Público será responsável 

pelo uso indevido das informações e documentos que 
requisitar, inclusive das hipóteses legais de sigilo. 

 
§ 4º - Serão cumpridas gratuitamente as requisições feitas 

pelo Ministério Público às autoridades, órgãos e entidades da 
Administração Pública direta ou fundacional, de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

 
§ 5º - A recusa injustificável e o retardamento indevido do 

cumprimento das requisições do Ministério Público implicarão 
na responsabilização de quem lhe der causa. 
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§ 6º - A falta ao trabalho em virtude de atendimento a 
notificação ou requisição, na forma da alínea “a”, inciso I, 
deste artigo, não autoriza desconto de vencimentos ou salários, 
considerando-se de efetivo exercício, para todos os efeitos, 
mediante comprovação escrita do membro do Ministério 
Público. 

 
§ 7º - As requisições do Ministério Público serão feitas 

fixando-se prazo razoável de até 10 (dez) dias úteis para 
atendimento, prorrogável mediante solicitação justificada. 

 
§ 8º - Toda a representação ou petição formulada ao 

Ministério Público será distribuída entre os membros da 
Instituição que tenham atribuições para apreciá-la, observados 
os critérios fixados pelo Colégio de Procuradores de Justiça. 

 
Art. 62 - Cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos 

direitos assegurados nas constituições Federal e Estadual, 
sempre que se cuidar de garantir-lhe o respeito: 

 
I - pelos Poderes estaduais ou municipais; 
II - pelos órgãos da Administração Pública Estadual ou 

Municipal, direta ou indireta; 
III - pelos concessionários e permissionários de serviço 

público Estadual ou Municipal; 
IV – por entidades que exerçam outra função delegada do 

Estado ou do Município ou executem serviço de relevância 
pública. 

 
Parágrafo Único – No exercício das atribuições a que se 

refere este artigo, cabe ao Ministério Público, entre outras 
providências: 

 
I – receber notícia de irregularidades, petições ou 

reclamações de qualquer natureza, promover as apurações 
cabíveis que lhe sejam próprias e dar-lhe as soluções 
adequadas; 
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II – zelar pela celeridade e racionalização dos 
procedimentos administrativos; 

III – dar andamento, no prazo de 30 (trinta) dias, às notícias 
de irregularidades, petições ou reclamações referidas no inciso 
I. 

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

 
 

CAPÍTULO V 
DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA 

 
Art. 76 - São atribuições do Promotor de Justiça na Defesa 

dos Direitos do Cidadão: 
 
I - atuar para garantia do efetivo respeito dos Direitos do 

Cidadão pelos Poderes Públicos, procedendo da seguinte 
maneira: 

 
a) notificar, de ofício ou mediante representação, a 

autoridade apontada como autora do desrespeito, para que 
preste informações no prazo que assinalar, não inferior a cinco 
dias úteis; 

b) recebidas ou não as informações e instruído o caso, se a 
conclusão for no sentido de que os direitos do cidadão estão 
sendo efetivamente desrespeitados, notificará o responsável 
para que tome as providências necessárias a prevenir a 
repetição ou o que determine a cessação do desrespeito 
verificado; 

c) não atendida, no prazo devido, a notificação prevista na 
alínea anterior, representará ao poder ou autoridade competente 
para promoção da responsabilidade pela ação ou omissão 
inconstitucionais. 

 
II - exercer outras atribuições previstas em lei. 
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Art. 77 - São atribuições do Promotor de Justiça como 
Curador da Infância e da Juventude: 

 
I - exercer as atribuições conferidas ao Ministério Público 

no Estatuto da Criança e do Adolescente e na legislação 
correlata; 

II - participar de organismos de defesa da Criança e do 
Adolescente, quando obrigatório por lei ou conveniente à 
participação do Ministério Público; 

III - intervir nos processos que envolvam interesses da 
Criança e do Adolescente; 

IV - intervir nos processos que envolvam interesses de 
entidades públicas ou privadas que tenham por objeto a 
proteção da Criança e do Adolescente; 

V - fiscalizar as entidades relacionadas com os interesses 
da Criança e do Adolescente, bem como as casas de diversões 
de todos os gêneros e os estabelecimentos comerciais, fabris e 
agrícolas, promovendo as medidas que se fizerem necessárias; 

VI - promover o inquérito civil e a ação civil pública para a 
defesa dos direitos e interesses constitucionais e legais da 
Criança e do Adolescente; 

VII - exercer outras atribuições que lhe couberem, em 
conformidade com a legislação pertinente. 
 
...................................................................................................... 

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA, em João Pessoa, 10 de janeiro de 1994; 106º da 
Proclamação da República. 

 
CÍCERO DE LUCENA FILHO 

GOVERNADOR EM EXERCÍCIO 
 
Publicada no Diário Oficial de 12/01/94 e Republicada no 
Diário Oficial de 21/07/94 

 
––––– • • • • • ––––– 
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RESOLUÇÃO CPJ N.03/2006 
 

Normatiza a atuação do Ministério Público 
em matéria de Defesa da Saúde, define 
atribuições de Promotores de Justiça e dá 
outras providências. 

 
O Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, no uso de 

suas atribuições e acatando proposta da Procuradoria Geral de 
Justiça, de conformidade com o que dispõe o § 2º do artigo 32 
da Lei Complementar n.19, de 10 de janeiro de 1.994, (Lei 
Orgânica do Ministério Público) e 

 
Considerando que a Constituição da República estabelece 

como função institucional do Ministério Público zelar pelo 
efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos nela assegurados, promovendo 
as medidas necessárias a sua garantia (Constituição Federal, 
art. 129, inciso II); 

 
Considerando que são de relevância pública as ações e os 

serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos 
termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e 
controle, e devendo sua execução ser feita diretamente ou 
através de terceiros ou por pessoa física ou jurídica de direito 
privado (Constituição Federal, artigo 197); 

 
Considerando o disposto na Lei Orgânica da Saúde ( Lei 

Federal n. 8.080/90), no Código de Ética Médica ( Resolução 
n. 1.246/88, do Conselho Federal de Medicina), na Lei de 
Vigilância Sanitária ( Lei Federal n. 9.787/99), no Código 
Penal Brasileiro( DecretoLei n.2.848/40), na Lei que disciplina 
a coleta e a aplicação do sangue e seus derivados ( Lei Federal 
n. 10205/01) e nas demais normas jurídicas que disciplinam os 
serviços de saúde e a atividade de seus profissionais; 
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Considerando que a saúde é direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação; 

 
Considerando que o texto constitucional em vigor conferiu 

ao Ministério Público ampla legitimidade ativa e interventiva 
para a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

 
Considerando que as ações e os serviços de saúde integram 

um Sistema Único de Saúde(SUS); 
 
Considerando que o Sistema Único de Saúde tem como 

diretrizes a descentralização, o atendimento integral e a 
participação da comunidade; 

 
Considerando que a implantação do Sistema Único de 

Saúde (SUS) exige, para atendimento de suas diretrizes, efetivo 
cumprimento das Leis Orgânicas da Saúde ( Leis Federais nºs. 
8.080/90 e 8.142/90); 

 
Considerando que, na condição de fiscal da lei, incumbe ao 

Ministério Público exigir que a norma geral e abstrata seja 
concretizada por parte do Poder Público, na implementação 
efetiva e adequada da aplicação dos recursos financeiros 
destinados ao 

Sistema Único de Saúde(SUS); 
 
Considerando os inúmeros problemas na área de saúde em 

todo o Estado, com desvio ou aplicação irregular de recursos 
públicos; 

 
Considerando, finalmente, que incumbe ao Ministério 

Público do Estado da Paraíba fiscalizar a estrutura e 
funcionamento dos Conselhos Municipais, do Conselho e da 
Secretaria Estadual de Saúde, 
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R e s o l v e: determinar que se observem as normas a 

seguir, sobre a atuação do Ministério Público no 
acompanhamento e fiscalização das ações e dos serviços de 
saúde executados na Paraíba, em caráter permanente ou 
eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou 
privado (Lei Federal n.8.080/90, art. 1º). 

 
Art. 1°. Incumbe ao Promotor de Justiça como Curador da 

Defesa da Saúde: 
 
I – Velar pelo respeito às normas da Lei n. 8.080, de 19 de 

setembro 1.990, fiscalizando: 
 
a) a necessidade, a regularidade e a execução dos convênios 

e contratos firmados entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e 
entidades sem fins lucrativos, além daquelas entidades da 
iniciativa privada e de profissionais liberais voltados para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde ( art. 2º, § 1º, da 
Lei n.8.080/90); 

b) a execução das atividades de vigilância sanitária, 
vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e assistência 
terapêutica e farmacêutica; 

c) a regularidade na elaboração dos planos de saúde e a 
sintonia destes com as diretrizes do Conselho Nacional de 
Saúde, mediante atividades de controle, avaliação e auditoria, 
com acesso a documentos, pessoas e instalações; 

d) a gratuidade e a universalidade das ações e serviços de 
saúde nos setores públicos e privados contratados. 

 
II – Fiscalizar a formação e o funcionamento dos 

Conselhos de Saúde instituídos pelo poder público, no âmbito 
do Estado da Paraíba, bem como os repasses de recursos ao 
Fundo de Saúde do Estado e aos fundos municipais cabendo-
lhe: 
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a) participar das reuniões dos Conselhos de Saúde, quando 
reputar necessário, sejam elas ordinárias ou extraordinárias; 

b) velar pelo cumprimento das decisões dos Conselhos, 
fiscalizando a atuação dos gestores de saúde, requisitando 
relatórios de gestão e comunicando aos referidos conselhos 
toda e qualquer irregularidade no âmbito de suas atribuições; 

 
lII – Fiscalizar a formação, o funcionamento e a aplicação 

do Fundo de Saúde do Estado da Paraíba, bem como dos 
fundos municipais de saúde, mediante requisição de todas as 
informações que entender pertinentes, dirigida aos órgãos 
relacionados com a prestação dos serviços de saúde pública e 
aos responsáveis pela arrecadação de verbas destinadas à 
saúde; 

IV Velar pela transparência no repasse e na aplicação de 
recursos para o financiamento de ações não previstas nos 
planos de saúde, nos casos excepcionais de calamidade pública 
e situações emergenciais; 

V – Inspecionar periodicamente a regularidade dos livros e 
guias de atendimento dos estabelecimentos hospitalares 
beneficiados pelo Sistema Único de Saúde, requisitando, se 
necessário, as sindicâncias que venham a ser instauradas no 
âmbito interno dos hospitais ou por decisão do Conselho 
Regional de Medicina; 

VI – Inspecionar o regular funcionamento das seções e 
equipamentos médicos de atendimento aos pacientes 
beneficiado pelo Sistema Único de Saúde, bem como o efetivo 
cumprimento da carga horária dos profissionais da área 
médica; 

VII Fiscalizar os estoques de medicamentos, observando a 
forma de aquisição junto aos fornecedores e, sobretudo, a data 
de validade e o correto armazenamento; 

VIII – Velar, no âmbito dos estabelecimentos 
farmacêuticos, pela exigência da receita médica para aquisição 
de remédios e pela presença, em tempo integral, de profissional 
graduado em farmácia; 
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IX Inspecionar os locais destinados ao lixo hospitalar, 
atentando para as condições de armazenamento dos resíduos 
dentro dos critérios de segurança. 

 
Art. 2°. Incumbe ainda ao Promotor de Justiça, como 

Curador da Defesa da Saúde, pugnar para que o paciente receba 
tratamento digno nos estabelecimentos de saúde, compatível 
com a condição cidadã, assegurando-lhe, entre outras 
prerrogativas: 

 
I – Ser atendido, com atenção e respeito, de forma 

personalizada e com continuidade, em local e ambiente limpos, 
seguros e adequados para o atendimento; 

II – Ter autonomia e liberdade para tomar as decisões 
relacionadas com sua saúde e com sua vida, podendo consentir 
ou recusar, de forma livre, voluntária e com adequada 
informação prévia, procedimentos diagnósticos, terapêuticos 
ou outros atos médicos a serem realizados ( Código de Ética 
Médica, arts. 46 e 48; Código Penal, art. 146, § 3º, inciso I); 

III - Ter liberdade de escolha do serviço ou do profissional 
que prestará o atendimento em cada nível do sistema de saúde, 
respeitada a capacidade de atendimento de cada 
estabelecimento ou de cada profissional; 

IV – Ter, se desejar, uma segunda opinião ou parecer de 
outro profissional ou serviço sobre seu estado de saúde, ou 
sobre procedimentos recomendados, em qualquer fase do 
tratamento, podendo, inclusive, trocar de médico, hospital ou 
instituição de saúde; 

V – Ter acesso a informações claras e completas sobre os 
serviços de saúde existentes no seu município ( Lei Orgânica 
da Saúde, art. 7º, inciso VI); 

VI – Ser informado claramente sobre os critérios de escolha 
e seleção de pacientes, quando houver limitação da capacidade 
de atendimento do serviço de saúde, devendo a prioridade ser 
baseada em critérios médicos e de estado de saúde, vetado o 
privilégio ( Lei Orgânica da Saúde, art. 7º, inciso IV); 
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VII - Receber informações claras, objetivas, completas e 
compreensíveis sobre seu estado de saúde, hipóteses 
diagnósticas, exames solicitados e realizados, tratamentos ou 
procedimentos propostos, inclusive seus benefícios e riscos, 
urgência, duração e alternativas de solução ( Lei Orgânica da 
Saúde, art. 7º, inciso V e Código de Ética Médica, art. 46);  

VIII – Receber as receitas dactilografadas, digitadas ou 
escritas em letra legível, contendo o nome genérico dos 
medicamentos prescritos, sem utilização de códigos ou 
abreviaturas, bem como o nome, a assinatura do profissional e 
o número de registro no órgão de controle e regulamentação da 
profissão ( Lei da Vigilância Sanitária, art. 3º e Código de Ética 
Médica, art. 39); 

IX – Conhecer a procedência do sangue e dos 
hemoderivados e poder verificar, antes de recebê-los, o 
atestado de origem, sorologias efetuadas e prazo de validade ( 
Constituição Federal, art. 199 e Lei Federal n.10.205/01, art 14, 
inciso VIII); 

X – Ter à sua disposição um mecanismo eficaz de 
apresentar sugestões, reclamações e denúncias sobre prestação 
de serviços de saúde inadequados e cobranças ilegais, por meio 
de instrumentos apropriados, seja no sistema público, 
conveniado ou privado. 

 
Art. 3°. Enquanto não se criarem os cargos de Promotor de 

Justiça Curador da Defesa da Saúde, as atribuições do 
Ministério Público previstas nesta resolução passam a ser 
exercidas pelos Promotores de Justiça na forma seguinte: 

 
I - nas comarcas de João Pessoa e de Campina Grande, por 

um Promotor de Justiça designado pelo Procurador Geral de 
Justiça; 
II - nas comarcas de Bayeux, Santa Rita, Patos, Sousa, 

Guarabira, Cajazeiras, Esperança, Piancó, Itaporanga e Pombal, 
pelo Promotor de Justiça Curador; 
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III - Nas comarcas de Cabedelo, Mamanguape, Sapé, 
Catolé do Rocha e Monteiro, pelo Promotor de Justiça Especial 
Criminal; 

IV - na comarca de Itabaiana, pelo 2° Promotor de Justiça; 
V - nas demais comarcas todas de promotoria única , pelos 

respectivos Promotores de Justiça.  
 
Parágrafo único. As atribuições previstas neste artigo serão 

exercidas junto a qualquer juízo a que, por distribuição, couber 
o conhecimento e o julgamento das ações propostas. 

 
Art. 4°. Para alicerçar a propositura da ação civil pública e 

garantir o efetivo cumprimento das atribuições previstas nesta 
Resolução, o Promotor de Justiça Curador da Defesa da Saúde 
poderá: 

 
I – promover medidas administrativas genéricas, nos 

âmbitos cível e criminal; 
II – instaurar o inquérito civil; 
III – promover medidas judiciais de natureza cível. 
 
Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Sala das Sessões do Egrégio Colégio de Procuradores de 

Justiça, em João Pessoa, 18 de abril de 2006. 
 

Janete Maria Ismael da Costa Macedo 
Presidente 

 
 

––––– • • • • • ––––– 
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RESOLUÇÃO CPJ N. 006/2008 
 

Normatiza a atuação do Ministério Público 
em matéria de Defesa da Educação, define 
atribuições de Promotores de Justiça e dá 
outras providências. 
 

O Colégio de Procuradores de Justiça, no uso de suas 
atribuições e acatando proposta da Procuradora-Geral de 
Justiça, de conformidade com o que dispõe o § 2º do artigo 32 
da Lei Complementar Nº19, de 10 de janeiro de 1.994 (Lei 
Orgânica do Ministério Público) e 

 
Considerando que a Constituição Federal estabelece como 

função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo 
respeito aos direitos do cidadão nela assegurados, promovendo 
as medidas necessárias a sua garantia; 

 
Considerando que a educação, por imperativo 

constitucional, é direito de todos e dever do Estado e da 
família; 

 
Considerando ser atribuição institucional do Ministério 

Público a defesa dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, dentre os quais estão os relacionados com a 
Educação; 

 
Considerando que o Ministério Público deve exercer a 

fiscalização do emprego de verbas públicas destinadas à 
educação, bem como o controle da evasão escolar;  

 
Considerando que é dever do Estado viabilizar o ensino 

fundamental gratuito para todos, inclusive para aqueles que a 
ele não tiveram acesso na idade própria; 

 
Considerando a necessidade de promover uma rigorosa 

fiscalização das escolas públicas e privadas, no tocante ao 
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exercício das atividades educacionais e, especialmente, a 
gestão de seus respectivos administradores quanto à 
observância dos princípios e deveres decorrentes do direito à 
educação, 

 
R E S O L V E determinar que se observem as normas a 

seguir, sobre a atuação do Ministério Público no 
acompanhamento e na fiscalização das atividades, na área 
educacional, exercidas na Paraíba por pessoas naturais ou 
jurídicas de direito público ou privado. 

 
Art. 1º – Incumbe ao Promotor de Justiça como Curador da 

Defesa da Educação: 
 
I – promover as medidas judiciais ou administrativas 

necessárias à defesa da educação, devendo instaurar os 
procedimentos preliminares de investigação, instaurar e 
acompanhar o inquérito civil, promover e acompanhar a ação 
civil pública e a ação penal; 

II - receber e processar representações e outros expedientes 
de qualquer pessoa, relacionados com a área educacional, 
dando-lhe o encaminhamento adequado;  

III – subsidiar os órgãos superiores do Ministério Público 
na definição de políticas e programas relacionados com a 
educação; IV – assistir, quando solicitado, os demais membros 
do Ministério Público em questões relativas à educação; 

V – promover, em caráter pedagógico e preventivo, a 
divulgação das atividades desenvolvidas; 

VI – manter arquivo organizado e atualizado dos 
documentos e peças processuais produzidos, bem como das 
decisões judiciais pertinentes; 

VII – manter cadastro atualizado dos estabelecimentos de 
ensino, públicos e privados, das diretorias regionais de ensino e 
demais órgãos ligados à área educacional dos Municípios ou do 
Estado; 
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VIII – oficiar, como fiscal da execução da lei, nos feitos 
judiciais relativos à educação, sempre que as ações não tenham 
sido promovidas pelo Ministério Público; 

IX – promover medidas objetivando o combate à evasão 
escolar, bem como a inclusão de crianças e adolescentes no 
sistema educacional público; 

X – participar, como observador, do Conselho Estadual de 
Educação e de outros conselhos vinculados à atividade 
educacional, tanto na esfera estadual quanto na municipal; 

XI – promover medidas judiciais e extrajudiciais para a 
proteção e garantia dos direitos do portador de necessidades 
especiais à educação; 

XII – promover medidas judiciais e extrajudiciais para a 
implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, no 
que diz respeito ao direito fundamental à educação; 

XIII – fiscalizar a correta aplicação dos recursos 
orçamentários e contribuições sociais destinados a área 
educacional e, sempre que houver indícios de apropriação, de 
desvio ou de má gestão dos referidos recursos, promover as 
medidas judiciais cíveis e criminais pertinentes, inclusive as 
referentes à improbidade administrativa, bem como as medidas 
cabíveis no âmbito extrajudicial. 

 
Parágrafo Único. – As atribuições previstas nos incisos 

XI, XII e XIII deste artigo, quando exercidas nas comarcas da 
Capital e de Campina Grande, efetivar-se-ão da forma 
seguinte: 

 
a) - as do inciso XI, conjunta ou separadamente com o 

Promotor de Justiça Curador do Cidadão;  
b) – as do inciso XII, conjunta ou separadamente com os 

Promotores de Justiça Curadores da Infância e da Juventude; 
c) – as do inciso XIII, conjunta ou separadamente, com o 

Promotor de Justiça Curador do Patrimônio Público. 
 
Art. 2º - Enquanto não se criarem os cargos de Promotor de 

Justiça Curador da Defesa da Educação, as atribuições do 
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Ministério Público previstas nesta Resolução são exercidas 
pelos Promotores de Justiça na forma seguinte: 

 
I – nas comarcas da Capital e de Campina Grande, na 

forma prevista na Resolução CPJ Nº004/2008; 
II – nas comarcas de Bayeux, Santa Rita, Patos, Sousa, 

Guarabira, Cajazeiras, Esperança, Piancó, Itaporanga e Pombal, 
pelo Promotor de JustiçaCurador; 

III – nas comarcas de Cabedelo, Mamanguape, Sapé, 
Catolé do Rocha e Monteiro, pelo Promotor de Justiça Especial 
Criminal. 

IV – na comarca de Itabaiana, Ingá, São João do Rio do 
Peixe e Queimadas, pelo 2º Promotor de Justiça; 

V – nas demais comarcas – todas de promotoria única – 
pelos respectivos Promotores de Justiça. 

 
Parágrafo único. – As atribuições previstas neste artigo 

são exercidas junto a qualquer juízo a que, por distribuição, 
couber o conhecimento e o julgamento das ações propostas. 

 
Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Sala das Sessões do Egrégio Colégio de Procuradores de 

Justiça, em João Pessoa, 11 de novembro de 2008. 
 

Janete Maria Ismael da Costa Macedo  
Presidente 

 
––––– • • • • • ––––– 
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LEI COMPLEMENTAR N° 58, DE 30 DE DEZEMBRO 
DE 2003 
 

Dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos Civis do Estado da 
Paraíba e dá outras providências. 

 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA: 
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 

TÍTULO I 
CAPÍTULO ÚNICO 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º. Esta Lei disciplina o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos Civis das administrações direta e indireta 
do Estado da Paraíba, excetuados aqueles regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho ou por outras legislação 
especial. 

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

TÍTULO II 
DO PROVIMENTO, VACÂNCIA, REMOÇÃO, 

REDISTRIBUIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO 
 

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

CAPÍTULO III 
DA REMOÇÃO E DA REDISTRIBUIÇÃO 

 
SEÇÃO I 

DA REMOÇÃO 
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Art. 34. Remoção é o deslocamento do servidor para outra 
repartição, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, 
com ou sem mudança de sede. 
 

Parágrafo único.  Para fins do disposto neste artigo, 
entende-se por modalidades de remoção:  

 
I - de ofício, no interesse da Administração;  
II - a pedido, a critério da Administração;  
III - a pedido, para outra localidade, independentemente do 

interesse da Administração:  
 

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também 
servidor público civil ou militar estadual, deslocado no 
interesse da Administração;  
b) por motivo de doença, comprovada por junta médica 
oficial, do servidor, do cônjuge, do companheiro ou de 
dependente legalmente reconhecido, que viva às suas 
expensas, segundo registro em seu cadastro funcional. 

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

 
TÍTULO III 

DOS DIREITOS E VANTAGENS 
 

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

SUBSEÇÃO XI 
DA GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE, 

PERICULOSIDADE OU ATIVIDADES PENOSAS 
 

 
Art. 71. Os servidores que trabalhem, com habitualidade, 

em locais insalubres ou em contato permanente com 
substâncias tóxicas ou radioativas, fazem jus à gratificação de 
insalubridade, periculosidade ou atividades penosas. 
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§1º. O servidor que fizer jus à gratificação de insalubridade 
e de periculosidade ou atividades penosas deverá optar por uma 
delas. 

 
§ 2º. O direito à gratificação de insalubridade, e de 

periculosidade ou atividades penosas cessa com a eliminação 
das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.  

 
Art. 72. Haverá permanente controle da atividade de 

servidores em operações ou locais considerados penosos, 
insalubres ou perigosos. 

 
Parágrafo único.  Enquanto durar a gestação e a lactação, 

a servidora gestante ou lactante será afastada das operações e 
dos locais mencionados neste artigo e passará a exercer suas 
atividades em local salubre e serviço não penoso e não 
perigoso sem prejuízo da remuneração.  

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

 
CAPÍTULO IV 

DAS LICENÇAS 
 

SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 82. Conceder-se-á ao servidor licença: 
 
I - por motivo de doença em pessoa da família; 
II - por motivo de afastamento do cônjuge ou do 

companheiro; 
 

..................................................................................................... 
 
§ 1º. A licença prevista no inciso I será precedida de exame 

por médico ou junta médica oficial. 
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..................................................................................................... 
 

SEÇÃO II 
DA LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA 

DA FAMÍLIA 
 

Art. 84. Poderá ser concedido licença ao servidor por 
motivo de doença, comprovada por junta médica oficial, do 
cônjuge, do companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto, da 
madrasta, do enteado ou de dependente que viva às suas 
expensas devidamente indicado no registro funcional.  

 
§ 1º. A licença somente será deferida se a assistência direta 

do servidor for indispensável e não puder ser prestada 
simultaneamente com exercício do cargo ou mediante 
compensação de horário, na forma do disposto no inciso II do 
artigo 41. 

 
§ 2º. A licença será concedida sem prejuízo da 

remuneração do cargo efetivo, até trinta dias, podendo ser 
prorrogada por mais trinta dias, mediante novo parecer de junta 
médica oficial e, excedidos estes prazos, sem remuneração e 
sem contagem de tempo de serviço, renovado o exame por 
junta médica a cada sessenta dias.  

 
§ 3º. A licença de que trata este artigo não poderá ser 

repetida sem o interstício mínimo de doze meses. 
 
 

SEÇÃO III 
DA LICENÇA POR MOTIVO DE AFASTAMENTO DO 

CÔNJUGE 
 
 

Art. 85. Poderá ser concedida licença, não remunerada e 
sem contagem de tempo de serviço, para que o servidor 
acompanhe cônjuge ou companheiro durante exercício de 
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mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

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

 
TÍTULO VI 

DA PREVIDÊNCIA 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 171 - Aos titulares de cargos efetivos do Estado, 

incluídas as autarquias e as fundações, e aos estabilizados 
extraordinariamente no serviço público por força do disposto 
no art. 19 do ADCT da Constituição Federal, é assegurado 
regime próprio de previdência social, de caráter contributivo, 
mediante Lei Complementar Estadual, observado o disposto na 
Constituição Federal. 

 
Art. 172 - O regime próprio de previdência social atenderá: 
 
I - quanto ao servidor; 
 
a) - aposentadoria; 
b) - licença para tratamento de saúde; 
c) - salário-família; 
d) - licença-maternidade. 
 
II - quanto ao dependente: 
a) - pensão por morte; 
b) - auxílio-reclusão. 
 
Parágrafo único - O recebimento de benefícios havidos 

por fraude, dolo ou má-fé implicará devolução ao erário do 
total auferido, sem prejuízo da ação penal cabível. 
..................................................................................................... 
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SEÇÃO IV 
DA LICENÇA-MATERNIDADE 

 
Art. 181. Será concedida a licença à servidora gestante por 

120 (cento e vinte) dias consecutivos, sem prejuízo da 
remuneração. 

 
§ 1º - A licença poderá ter início no primeiro dia do nono 

mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. 
 
§ 2º - No caso de nascimento prematuro, a licença terá 

início na data do parto. 
 
§ 3º - Nos casos de natimorto e aborto, a servidora será 

submetida a exame médico, que determinará o prazo para seu 
retorno ao serviço ou recomendará a conversão do afastamento 
em licença para tratamento de saúde por prazo tecnicamente 
adequado, superior a trinta dias. 

 
Art. 182. Para amamentar o próprio filho, até a idade de 

seis meses, a servidora lactante terá direito, durante a jornada 
de trabalho, a uma hora de descanso, que poderá ser parcelada 
em dois períodos de meia hora.  

 
 
Art. 183. À servidora que adotar ou obtiver tutela judicial 

de criança com até 1 (um) ano de idade, serão concedidos 90 
(noventa) dias de licença remunerada. 

 
Parágrafo único - No caso de adoção ou de tutela judicial 

de criança com mais de 1 (um) ano de idade, o prazo de que 
trata este artigo será de 30 (trinta) dias.  

 
..................................................................................... 
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PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 
PARAIBA, em João Pessoa, 30 de dezembro de 2003, 115º da 
Proclamação da Republica. 
 

CÁSSIO CUNHA LIMA 
Governador 

 
Publicada no Diário Oficial de 30/12/2003 

 
––––– • • • • • ––––– 
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LEI Nº 5.432, DE 19 DE AGOSTO DE 1991. 
 

Dispõe sobre a criação de abrigos para 
acolhimento provisório de mulheres e 
crianças vítimas de violência. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA: 
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
  

Art. 1º Ficam criados os abrigos, vinculados à Secretaria de 
Interior e Justiça, para acolhimento provisório de mulheres e 
crianças vítimas de violência, principalmente física e sexual, 
bem como para a sua subsistência, assistência jurídica, médica, 
psicológica e de inserção no mercado de trabalho. 

  
Parágrafo único – As mulheres e crianças vítimas de 

violência física ou sexual serão encaminhadas aos abrigos pelas 
Delegacias de Defesa da Mulher. 

  
Art. 2º Os recursos destinados à criação, manutenção e 

funcionamento destes abrigos terão origem no orçamento da 
Secretaria de Interior e Justiça. 

  
Art. 3º Fica criada uma comissão especial da Secretaria 

referida no artigo 1º com a função de coordenar a implantação 
e funcionamento destes abrigos, composta por: 
 

I - 01 (um) representante da Secretaria de Segurança 
Pública; 

II - 01 (um) representante da Procuradoria Geral da Justiça; 
III - 02 (dois) representante dos Movimentos Organizados 

de Mulheres; 
IV - 01 (um) representante da Defensoria Pública; 
V - 01 (um) representante da Secretaria de Interior e 

Justiça; 
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Parágrafo único – O Governador do Estado nomeará 

participantes da Comissão, mediante consulta prévia a Órgãos 
e Secretarias envolvidas e às Entidades do Movimento de 
Mulheres. 

 
Art. 4º Esta Lei será regulamentada no prazo de 90 

(noventa) dias após a sua aprovação. 
  
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAIBA, em João Pessoa, 19 de agosto de 1991, 103º da 
Proclamação da Republica. 
 

RONALDO CUNHA LIMA 
Governador 

 
Observação: 
Alterada pela Lei n° 7.930 de 04 de janeiro de 2006 

 
––––– • • • • • ––––– 

 
LEI Nº. 5.448, DE 06 DE SETEMBRO DE 1991. 
 

Autoriza o Poder Executivo a criar o 
CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS 
DA MULHER-CEDM, e dá outras 
providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA: 
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
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Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a criar o 
Conselho Estadual dos Direitos da Mulher - CEDM, com as 
seguintes atribuições: 

 
I - propor medidas e atividades que visem à eliminação das 

discriminações que atingem a mulher e a sua plena inserção na 
vida sócio-econômica, política e cultural; 

II - desenvolver estudos, debates e pesquisas relativos à 
condição da mulher; 

III - desenvolver projetos que promovam a participação da 
mulher em todos os setores da atividade social; 

IV - incorporar preocupação e sugestões manifestadas pela 
sociedade e opinar sobre denúncias que lhe sejam 
encaminhadas; 

V - apoiar realizações desenvolvidas por órgãos, 
governamentais ou não, concernentes à mulher, e promover 
entendimentos com organizações e instituições afins. 

VI – estimular a criação de Conselhos Municipais de 
Defesa da Mulher em todas as cidades da Paraíba. 
 

Art. 2º O Conselho será vinculado ao Gabinete do 
Governador, com autonomia administrativa e financeira. 

 
§ 1º - A estrutura, atribuições e funcionamento do CEDM 

serão disciplinados pelo Estatuto, o qual deverá ser aprovado 
pelo Poder Legislativo e sancionado pelo Chefe do Executivo. 

 
§ 2º - As dotações destinadas ao Conselho serão incluídas 

no Orçamento do Estado, anualmente. 
 

Art. 3º O Conselho Estadual dos Diretos da Mulher – 
CEDM, será composto de 13 (dezesseis) membros, designados 
pelo Governador do Estado, assim indicados: 

 
I - ¼ (um quarto) por representantes do Poder Executivo; 
II - ¼ (um quarto) por representantes do Poder Legislativo; 



 90

III - 2/4 (dois quartos) por representantes da sociedade civil 
reconhecidas por sua contribuição à causa da mulher. 

 
§ 1º - As funções de membros do Conselho não serão 

remuneradas, sendo, porém consideradas como de serviço 
público relevante. 

 
§ 2º - O mandato dos membros do Conselho será de 02 

(dois) anos, permitida a recondução. 
 
Art. 4º O Conselho elegerá uma Comissão Executiva, 

composta de cinco membros, para organizar suas atividades. 
 

Parágrafo único – A Presidente do CEDM será eleita 
pelos membros do Conselho e designada pelo Governador. 

 
Art. 5º Para instalaçãos do Conselho, o Gabinete do 

Governador prestará ao mesmo o necessário suporte técnico-
administrativo, bem como financeiro sem prejuízo da 
colaboração dos demais órgãos nele representados. 

 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAIBA, em João Pessoa, 06 de setembro de 1991, 103º da 
Proclamação da República. 
 

CÍCERO LUCENA FILHO 
Governador em exercício 

 
Observação: 
Alterada pelas Leis n°s 5.784 de 02/09/1993 e 7.392 de 12 de 
setembro de 2003. 

 
––––– • • • • • –––––  
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LEI Nº 5.602, DE 17 DE JUNHO DE 1992. 
 

Estabelece penalidades aos estabelecimentos 
que discriminem mulheres e dá outras 
providências. 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DA PARAÍBA: 
Faço saber que o Poder Legislativo aprovou, e eu, nos 

termos do art. 66, §§ 3º e 7º, da Constituição Federal e art. 65, 
§ 7º da Constituição Estadual, PROMULGO a seguinte Lei: 

 
Art. 1º O Poder Público Estadual, no âmbito de suas 

atribuições, penalizará os estabelecimentos comerciais, 
industriais e empresas em geral que não observarem ou 
restringirem os direitos da mulher. 

 
Parágrafo único – Consideram-se como práticas restritivas 

aos direitos da mulher, entre outras, a adoção de medidas não 
previstas na legislação pertinente e, especialmente: 

 
1 – exigência ou solicitação de comprovante de 

esterilização para admissão ou permanência no emprego; 
2 – exigência ou solicitação de teste de urina ou sangue 

para verificação do estado de gravidez, em processos de 
seleção para admissão ao emprego; 

3 – exigência de exame ginecológico periódico, como 
condição para permanência no emprego; 

4 – discriminação de mulheres casadas ou mães, nos 
processos de seleção ou rescisão de emprego; 

5 – prevalecer-se da sua condição hierárquica para, na 
relação de trabalho, exigir ou obter vantagem sexual da mulher; 

6 – fazer revistas íntimas ao final de cada expediente. 
 
 Art. 2º Aos infratores desta Lei serão aplicadas, 
cumulativamente ou não, as seguintes penalidades: 
 



 92

I – advertência; 
II – multa; 
III – suspensão temporária de autorização de 

funcionamento; 
IV – cassação de autorização de funcionamento; 
V – suspensão ou cassação de autorização, permissão ou 

concessão outorgadas pelo Poder Público Estadual; 
VI – suspensão temporária de inscrição estadual; 
VII – impedimento de acesso a créditos estaduais; 
VIII – inacessibilidade a cadastros e procedimentos 

licitórios realizados pela administração direta ou indireta. 
 
§ 1º - As penas previstas nos incisos I e IV serão aplicadas 

progressivamente. 
 
§ 2º - A multa prevista no inciso II variará de 10 a 1.000 

UFIR (Unidade Fiscal de Referência) ou outra unidade fiscal 
que venha substituí-la. 
 

Art. 3º A apuração das infrações a esta Lei será feita em 
procedimento próprio, instaurada pelo órgão competente, 
assegurando ao acusado amplo direito de defesa. 

 
Art. 4º Qualquer cidadão poderá comunicar ao órgão 

competente as infrações à presente Lei. 
 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA 

PARAÍBA, em João Pessoa, 17 de junho de 1992; 12º 
Legislatura. 
 

CARLOS MARQUES DUNGA 
Presidente 

––––– • • • • • –––––  
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LEI N.° 5.776, DE 12 DE JULHO DE 1993. 
 

Dispõe sobre a proibição de educação 
diferenciada nas Escolas da Rede pública 
Estadual de Ensino e dá outras providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA: 
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei; 
 

Art. 1º - O Estado não permitirá educação diferenciada em 
relação ao papel social da mulher nas Escolas da Rede de 
Ensino. 
 

Art. 2º - O Poder Público, no âmbito de sua competência, 
garantirá a aplicação desta Lei: 
 

I - preparando seus agentes educacionais, seja no 
comportamento nas práticas pedagógicas, seja no conteúdo do 
material didático; 

II - selecionando os textos didáticos que serão trabalhados 
nas escolas; 

III - impedindo o uso de texto que trouxerem conteúdo 
discriminatório; 

IV - difundindo textos que não façam diferenciação em 
relação ao papel social masculino e feminino. 
 

Art. 3º - As disciplinas das áreas técnicas, quando houver, 
poderão ser praticadas por todos os alunos, independente de 
sexo. 

 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 
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PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 
PARAÍBA, em João Pessoa, 12 de julho de 1993; 105º da 
Proclamação da República. 
 

RONALDO CUNHA LIMA 
Governador 

 
––––– • • • • • ––––– 

 
LEI Nº 5.784, DE 02 DE SETEMBRO DE 1993. 
 

Altera dispositivos da Lei nº 5.448, de 06 de 
setembro de 1991, que criou o Conselho 
Estadual dos Direitos da Mulher – CEDM, e 
dá outras providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA: 
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 
Art. 1º Os artigos 2º e seus §§1º e 2º, e art. 5º da Lei nº 

5.448, de 06 de setembro de 1991, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

“Art. 2º - O Conselho será vinculado à Secretaria da 
Justiça, Cidadania e Meio Ambiente do Estado da Paraíba. 
 
§ 1º - A estrutura, as atribuições e o funcionamento do 
CEDM serão disciplinados pelo Estatuto, o qual será 
aprovado por Decreto do Chefe do Poder Executivo. 
 
§ 2º - As dotações necessárias ao funcionamento do 
CEDM, serão consignadas no orçamento da Secretaria da 
Justiça, Cidadania e Meio Ambiente. 
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Art. 5º A Secretaria da Justiça, Cidadania e Meio Ambiente 
prestará ao Conselho, o suporte técnico-administrativo-
financeiro necessário ao seu funcionamento.” 

 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
  
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA, em João Pessoa, 02 de setembro de 1993; 105º da 
Proclamação da República. 
 

RONALDO CUNHA LIMA 
Governador 

 
––––– • • • • • –––––  

 
LEI N° 6.101, DE 12 DE SETEMBRO DE 1995. 

 
Dispõe sobre a Obrigatoriedade da 
Prioridade do embarque e desembarque 
nos terminais de passageiros e dá outras 
providencias. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA: 
Faço saber quer o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 
Art. 1° - Torna-se obrigatório a prioridade para embarque e 

desembarque no âmbito dos terminais rodoviários ou similares 
para os passageiros menores de sete anos, deficientes físicos, 
idosos e gestantes. 

Art. 2º - Compreende-se também como prioridade de que 
trata artigo anterior a guarda ou a retirada de bagagens dos 
respectivos ônibus. 

 
Parágrafo único - A empresa facilitará a locomoção das 

bagagens até o Termina Urbano de Transportes Coletivos ou 
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praça de táxi, caso se situem nas proximidades do Terminal 
Rodoviário 

 
Art. 3º - O Departamento de Estradas e Rodagens (DER) 

fiscalizará a operacionalidade destes procedimentos. 
 
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA, em João Pessoa, 12 de setembro de 1995; 107° da 
Proclamação da República. 

 
 

JOSÉ TARGINO MARANHÃO 
Governador  

 
––––– • • • • • –––––  

 
LEI N° 6.597, DE 12 DE JANEIRO DE 1998. 

 
Institui a Semana Estadual da Cidadania, e 
dá outras providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA: 
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 
Art. 1° - Fica instituída a Semana Estadual da Cidadania, 

que será comemorada, anualmente, pelos órgãos que compõem 
o Governo do Estado, a partir do dia 09 de agosto, com o 
objetivo de conscientizar a população paraibana a exercer os 
direitos em prol da sua cidadania. 
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Art. 2º - O Conselho Estadual dos Direitos do Homem e do 
Cidadão ficará com a competência de definir a programação da 
Semana Estadual da Cidadania. 

 
Parágrafo único - Para a realização das comemorações da 

Semana de que trata esta Lei, o Conselho Estadual dos Direitos 
do Homem e do Cidadão poderá celebrar convênios com os 
municípios e as entidades organizadas da sociedade civil 
interessados na participação. 
 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA, em João Pessoa, 12 de janeiro de 1998; 109° da 
Proclamação da República. 
 

JOSÉ TARGINO MARANHÃO 
Governador 

 
––––– • • • • • –––––  

 
LEI Nº 6.624, DE 17 DE JUNHO DE 1998. 
 

Institui a obrigatoriedade de informar às 
mulheres vítimas de abuso sexual os 
procedimentos que faculta o Decreto-Lei nº 
2848/40. 

 
 O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA: 
 Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Ficam obrigadas as Polícias, Civil e Militar, a 
informar às mulheres vítimas de violência sexual os 
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procedimentos que faculta o Decreto-Lei nº 2848/40, Art. 182, 
do Código Penal Brasileiro, após a constatação legal. 

 
Art. 2º Cabe ao Estado oferecer apoio psicológico e 

material às mulheres atingidas, encaminhando-as para 
entidades públicas de saúde conveniadas. 

 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA, em João Pessoa, 17 de junho de 1998; 108º da 
Proclamação da República. 
 

JOSÉ TARGINO MARANHÃO 
Governador 

 
––––– • • • • • –––––  

 
 

LEI Nº 6.754, DE 08 DE JULHO DE 1999. 
 

Institui a “Semana Estadual da Saúde da 
Mulher” e determina outras providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA: 
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica instituída a “Semana Estadual da Saúde da 

Mulher”, com o desenvolvimento de campanhas públicas 
dirigidas às instituições educacionais, sanitárias e assistenciais, 
sobre a saúde da mulher, educação sexual e planejamento 
familiar. 

 
Art. 2º Fica determinada a 1ª (primeira) semana do mês de 

agosto, de cada ano, para cumprimento do disposto no artigo 
anterior. 
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Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo 

de 30 (trinta) dias, a partir de sua publicação. 
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA, em João Pessoa, 08 de julho de 1999; 109º da 
Proclamação da República. 
 
 

JOSÉ TARGINO MARANHÃO 
Governador 

 
––––– • • • • • –––––  

 
 
LEI Nº 6.774, DE 22 DE JULHO DE 1999. 
 

Dispõe sobre a licença maternidade à 
Servidora Pública Estadual que adotar 
crianças em nosso Estado. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:  
Faço saber que o Poder Legislativo, decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei:  
 
Art. 1º A concessão de licença maternidade remunerada à 

Servidora Pública Estadual, que adotar ou obtiver guarda 
judicial de uma criança será disciplinada por esta Lei, 
obedecidas as seguintes proporções: 
 

a) licença maternidade de 90 (noventa) dias para quem 
adotar criança com até 01 (um) ano de idade; 



 100

b) licença de 30 (trinta) dias para quem adotar criança entre 
01 (um) e 12 (doze) anos de idade incompletos. 

 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA, em João Pessoa, 22 de julho de 1999; 109º da 
Proclamação da República. 
 

JOSÉ TARGINO MARANHÃO 
Governador 

 
––––– • • • • • –––––  

 
LEI Nº 6.816, DE 06 DE DEZEMRBO DE 1999. 
 

Cria sedes próprias para as Delegacias da 
Mulher. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA: 
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 
Art. 1º As Delegacias da Mulher passarão a ter sedes 

próprias devendo ser deslocadas das Centrais de Polícia. 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação; 

 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA, em João Pessoa, em 06 de dezembro de 1999; 110º 
da Proclamação da República. 
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JOSÉ TARGINO MARANHÃO 
Governador 

 
––––– • • • • • –––––  

 
 
LEI Nº 6.817, DE 06 DE DEZEMBRO DE 1999. 
 

Cria a Central de Informação sobre a 
Violência Sofrida pela Mulher e dá outras 
providências. 

 
O GOVERNDOR DO ESTADO DA PARAÍBA: 
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 
Art. 1º A Secretaria de Segurança Pública criará a Central 

de Informação sobre a Violência Sofrida pela Mulher para 
colher dados sobre morte, espancamento, estupro e 
discriminação contra as mulheres no Estado da Paraíba. 

 
Art. 2º Todas as Delegacias de Polícia ficam obrigadas a 

enviar, mensalmente, à Central de Informação Sobre a 
Violência Sofrida pela Mulher, cópia de registros de 
ocorrências quando tratarem de violência praticadas contra a 
pessoa do sexo feminino. 
 

Art. 3º A Secretaria de Segurança Pública encaminhará, ao 
Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, relatórios mensais 
sobre a violência contra a mulher. 

 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 
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PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 
PARAÍBA, em João Pessoa, em 06 de dezembro de 1999; 110º 
da Proclamação da República. 
 

JOSÉ TARGINO MARANHÃO 
Governador 

 
––––– • • • • • –––––  

LEI N° 6.846, DE 28 DE JANEIRO DE 2000. 
 

Institui a Semana Estadual dos Direitos 
Humanos na rede pública estadual de ensino 
e dá outras providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA: 
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 
Art. 1° Fica instituída a Semana Estadual dos Direitos 

Humanos, a ser realizado anualmente, na semana que contenha 
o dia 10 de agosto, com a realização de Debates sobre Direitos 
Humanos nos Estabelecimentos Oficiais de Ensino do 1º e 2° 
graus. 
 

§ 1° - Os debates de que trata este Artigo deverão 
obrigatoriamente contemplar as múltiplas opiniões a respeito 
do tema em questão a serem realizados intraclasse e 
extraclasse. 

 
§ 2º - A Secretaria de Educação do Estado, com a 

colaboração de Entidades de Direitos Humanos, Ordem dos 
Advogados do Brasil — OAB/Secção PB e os colegiados de 
Escola de cada unidade de ensino deverão encarregar-se de 
garantia da programação, citada no “caput” deste Artigo, 
destinada à participação da comunidade escolar e da população 
em geral. 
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO, em João 

Pessoa, 28 de janeiro de 2000; 110° da Proclamação da 
República. 

 
JOSÉ TARGINO MARANHÃO 

Governador 
––––– • • • • • –––––  

 
LEI Nº 7.035, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2001. 
 

Cria Delegacias da Mulher em Cabedelo, 
Bayeux e Santa Rita 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA: 
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 
Art. 1º Ficam criadas as Delegacias da Mulher em 

Cabedelo, Bayeux e Santa Rita. 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA, em João Pessoa, em 29 de novembro de 2001; 
112º da Proclamação da República. 
 

JOSÉ TARGINO MARANHÃO 
Governador 

 
––––– • • • • • –––––  
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LEI Nº 7.279, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002. 
 

Determina prioridade para mulheres nos 
recursos destinados a programas 
habitacionais. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA: 
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 
Art. 1º Dos recursos públicos destinados aos programas de 

habitação, 25% (vinte e cinco por cento) serão destinados às 
mulheres, desde que, comprovadamente, sejam chefes de 
família. 

 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação; 
 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA, em João Pessoa, em 27 de dezembro de 2002; 113º 
da Proclamação da República. 
 

ROBERTO PAULINO 
Governador 

 
––––– • • • • • –––––  

 
LEI N° 7.304 DE 07 DE JANEIRO DE 2003. 
 

Determina que o mês de outubro receba a 
denominação comemorativa “Mês Estadual 
da Paz” e dá outras providências. 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DA PARAÍBA:  



 105

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta, e eu, em 
razão da sanção tácita, nos termos do § 3° c/c o 7°, do art. 65, 
da Constituição Estadual, Promulgo a seguinte Lei: 

 
Art. 1° Fica instituído o mês de outubro para receber a 

denominação comemorativa de Mês Estadual da Paz. 
 
Art. 2° O Poder Executivo Estadual, deverá estimular a 

constituição, nos municípios paraibanos, do Dia Municipal da 
Paz sugerindo o último domingo do mês de outubro de cada 
ano, para as comemorações alusivas ao dia. 

 
Art. 3° É dever do Poder Executivo Estadual prestar apoio 

logístico às manifestações promovidas pela PAZ, por parte dos 
municípios paraibanos, que instituírem o Dia Municipal da 
Paz em conformidade com esta Lei. 

 
Art. 4° As despesas para o cumprimento desta Lei ocorrerá 

por verba própria a ser incluída em dotações orçamentárias 
destinadas a festejos populares. 
 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário. 
 
PAÇO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DA PARAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, João 
Pessoa, 07 de janeiro de 2003. 
 

GERVÁSIO MAIA 
Presidente 

 
––––– • • • • • –––––  
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LEI Nº 7.373 DE 16 DE JULHO DE 2003. 
 

Cria na programação da Rádio Tabajara, o 
Espaço Institucional “Minuto da Mulher” 
para uso do Conselho Estadual dos Direitos 
da Mulher, e da outras providências. 

 
O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA:  
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta, e eu, em 

razão da sanção tácita, nos termos dos § 3º c/c § 7º, do art. 65, 
da Constituição Estadual, Promulgo a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica criado na programação da Rádio Tabajara, 

Espaço Institucional para o Conselho Estadual dos Direitos da 
Mulher. 

 
Parágrafo único – A disponibilidade do Espaço 

Institucional, nunca poderá ser inferior a um minuto diário, 
podendo ter caráter cumulativo para uso semanal. 

  
 Art. 2º Será permitido ao Conselho Estadual dos 

Direitos da Mulher fazer eventuais cessões do seu Espaço 
Institucional para uso de outras organizações, governamentais 
ou não, que se proponham exclusividade a: 

 
I – divulgar informações atinentes às políticas públicas 

desenvolvidas em apoio à mulher; 
II – divulgar campanhas educativas essenciais ao público 

feminino; 
III – divulgar informações imprescindíveis nas áreas de 

saúde da mulher, gravidez, parto e pós-parto, adolescência 
feminina, menopausa, terceira idade, doenças sexualmente 
transmissíveis, prevenção dos cânceres de mama e de colo do 
útero, entre outras; 

IV – divulgar temas relacionados ao universo feminino, 
entre eles planejamento familiar. 
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Art. 3º Caberá ao Governo do Estado atribuir à Secretaria 

de Comunicação para que esta Lei seja regulamentada em 60 
(sessenta) dias. 

 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
PAÇO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADO 

DA PARAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, em João Pessoa, 
em 16 de junho de 2003. 
 
 

JOSÉ LACERDA NETO 
Presidente em Exercício 

 
––––– • • • • • –––––  

 
 
LEI Nº 7.374 DE 16 DE JULHO DE 2003. 
 

Assegura Espaço Ambulatorial à Gestantes, 
Lactantes, Idosos e Deficientes, e dá outras 
providências. 

 
O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA:  
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta, e eu, em 

razão da sanção tácita, nos termos do § 3º c/c o 7º, do art. 65, 
da Constituição Estadual, Promulgo a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Ficam assegurados nos hospitais públicos e 

privados, instalados no Estado da Paraíba e conveniados com o 
Sistema Único de Saúde (SUS), espaço ambulatorial destinado 
ao atendimento preferencial a gestantes, lactentes, idosos e 
deficientes. 
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Art. 2º A Secretaria da Saúde regulamentará esta a Lei. 
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PAÇO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DA PARAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, em João 
Pessoa, em 16 de julho de 2003. 
 

JOSÉ LACERDA NETO 
Presidente em Exercício 

 
––––– • • • • • –––––  

 
LEI Nº 7.392, DE 12 DE SETEMBRO DE 2003. 
 

Altera dispositivos da Lei nº 5.448 de 06 de 
setembro de 1991, que criou o Conselho 
Estadual dos Direitos da Mulher da Paraíba 
– CEDM-PB e dá outras providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:  
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 
Art. 1º O artigo 3º e seus incisos I, II, e III e §§ 1º e 2º da 

Lei nº 5.448 de 06 de setembro de 1991, passam a vigorar com 
a seguinte redação: 
 

“Art. 3º O Conselho Estadual dos Direitos da Mulher da 
Paraíba – CEDM-PB será composto de 18 (dezoito) 
conselheiras titulares e por 18 (dezoito) conselheiras 
suplentes, que substituirão as titulares em suas faltas e 
impedimentos e as sucederão em caso de vacância, 
nomeadas pelo Governador do Estado e assim indicadas: 
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I – 1/3 (Um terço) por representantes da administração 
pública, facultativo aos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário; 
II – 2/3 (dois terços) por representantes das entidades que 
compõem o Movimento Social Organizado de Mulheres e 
de Defesa e Promoção dos Direitos da Mulher, reconhecida 
por sua contribuição à causa da mulher paraibana, com um 
mínimo de um ano de atuação; 
III – O processo de escolha das representantes titulares e 
suplentes das entidades que compõem o Movimento Social 
Organizado de Mulheres ficará a cargo das mesmas desde 
que atendam os pré-requisitos do caput e inciso anterior, 
podendo o processo de escolha ser fiscalizado por 
representantes do Ministério Público a ser indicado pela 
Procuradoria Geral da Justiça, por solicitação da Presidente 
ou por membro da Diretoria do CEDM-PB, ou por quem 
estiver presidindo esse processo eletivo. 

 
§ 1º - O efetivo exercício das funções de conselheira não 
será remunerado, sendo, porém, considerado como serviço 
público relevante prestado ao Estado da Paraíba, tendo 
prioridade sobre as atividades das conselheiras no serviço 
público, valendo como título em concursos públicos do 
Estado, inclusive como critério de desempate e de 
progressão funcional. 
 
§ 2º - O mandato dos membros do Conselho será de 02 
(dois) anos, permitida a recondução”. 

 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA, em João Pessoa, 12 de setembro de 2003; 114º da 
Proclamação da República. 
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CÁSSIO CUNHA LIMA 
Governador 

––––– • • • • • –––––  
 

LEI Nº 7.465, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2003. 
 

Institui a “Semana da Não Violência contra 
a Mulher” e determina outras providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA: 
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica instituída a “Semana da Não Violência contra a 

Mulher”, a ser comemorada na última semana do mês de 
novembro de cada ano. 

 
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAIBA. em João Pessoa, 19 de novembro de 2003; 115º da 
Proclamação da República. 

 
CÁSSIO CUNHA LIMA 

Governador 
 

––––– • • • • • –––––  
 
LEI Nº 7.513, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2003. 
 

Estabelece a Notificação Compulsória da 
Violência Contra a Mulher atendida em 
Serviços de Urgência e Emergência e a 
criação da Comissão de Monitoramento da 
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Violência Contra a Mulher na Secretaria 
Estadual de Saúde. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA: 
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica estabelecido o procedimento de Notificação 

Compulsória da Violência Contra a Mulher atendida em 
Serviços de Urgência e Emergência do Estado da Paraíba. 

 
Art. 2º Os serviços de saúde, públicos e privados, que 

prestam atendimento de urgência e emergência no âmbito do 
Estado, serão obrigados a notificar, em formulário oficial, 
todos os casos atendidos e diagnosticados de violência contra a 
mulher, tipificados como violência física, sexual ou doméstica. 

 
§ 1º - Para efeitos desta Lei, considera-se: 
 
I – Violência física como agressão física sofrida fora do 

âmbito doméstico; 
II – Violência sexual como estupro, atentado violento ao 

pudor ou abuso sexual, em âmbito doméstico ou público; 
III – Violência doméstica como agressão praticada por um 

familiar contra outro, ou por pessoas que habitam o mesmo teto 
ainda que não exista relação de parentesco. 

 
§ 2º - O preenchimento da Notificação Compulsória da 

Violência contra a Mulher será feito pelo(a) profissional de 
saúde que realizou o atendimento.  
 

Art. 3º Os serviços de saúde devem obedecer à 
classificação desta Lei para tipificar a violência contra a 
mulher, desde o formulário (ficha ou prontuário) do primeiro 
atendimento, conforme consta no parágrafo 2º. 
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§ 1º - No formulário do primeiro atendimento no “Motivo 
de Atendimento”, o ítem “violência” deverá permanecer e será 
preenchido nos casos de violência física devendo ser 
acrescentados no formulário os itens “violência sexual” e 
“violência doméstica”. 

 
§ 2º - Caso no formulário de primeiro atendimento o 

“Motivo de Atendimento” não seja violência e não tendo sido 
feito o diagnóstico de violência, qualquer profissional de saúde 
que detecte que a mulher atendida sofreu violência, deverá 
comunicar o fato ao (à) profissional responsável pela condução 
do caso, solicitar a correção do “Motivo de Atendimento” no 
prontuário e o preenchimento da Notificação Compulsória da 
Violência contra a Mulher. 
 

Art. 4º Os dados de preenchimento obrigatório na 
Notificação Compulsória da Violência contra a mulher são: 

I – Dados de identificação pessoal, como Nome, Idade, 
Cor, Profissão e Endereço; 

II – Motivo de Atendimento; 
III – Diagnóstico; 
IV – Descrição detalhada dos sintomas e das lesões; 
V – Conduta, incluindo tratamento ministrado e 

encaminhamentos realizados. 
 
Parágrafo único – A notificação compulsória da Violência 

contra a Mulher deverá ser preenchida em duas vias, uma ficará 
em Arquivo Especial de Violência Contra a Mulher da 
instituição de saúde que prestou o atendimento e a outra será 
entregue à mulher por ocasião da alta. 

 
Art. 5º A disponibilização de dados do Arquivo Especial 

de Violência contra a Mulher de cada serviço de saúde e o da 
Divisão de Epidemiologia da Secretaria Estadual de Saúde 
deverão obedecer rigorosamente à confidencialidade dos dados, 
visando garantir a privacidade das mulheres, portanto, só serão 
disponibilizados para: 
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I – A pessoa que sofreu violência devidamente identificada, 
mediante solicitação pessoal por escrito; 

II – Autoridades policiais e judiciárias mediante solicitação 
oficial; 

III – Pesquisadores(as) que pretendem realizar 
investigações cujo Protocolo de Pesquisa esteja devidamente 
autorizado por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), 
conforme o disposto nas Normas de Ética em Pesquisa vigentes 
no Brasil, mediante solicitação, por escrito, de acesso aos 
dados e um documento no qual conste que sob nenhuma 
hipótese serão divulgados dados que permitam a identificação 
da pessoa violentada. 
 

Art. 6º A instituição de saúde deverá encaminhar 
bimestralmente, em um prazo de até 8 (oito) dias úteis findo o 
bimestre, à Divisão de Epidemiologia da Secretaria Estadual de 
Saúde boletim contendo: 

 
I – o número de casos atendidos de violência contra a 

mulher; 
II – o tipo de violência atendida. 
 
Art. 7º A Divisão de Epidemiologia da Secretaria Estadual 

de Saúde divulgará semestralmente as estatísticas relativas ao 
semestre anterior. 

  
Art. 8º O não cumprimento do disposto na presente Lei, 

pelos serviços de saúde implica em sanções de caráter 
educativo e pecuniário, conforme o que se segue: 

 
I – no primeiro descumprimento desta Lei, os serviços de 

saúde públicos e privados, receberão advertência confidencial e 
deverão comprovar em um prazo de até 30 dias após a 
advertência a realização de habilitação de seus recursos 
humanos em violência de gênero e saúde;  
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II – no segundo descumprimento desta Lei, os serviços de 
saúde, públicos e privados receberão advertência confidencial e 
multa de R$ 3.000, 00; 

III – no terceiro descumprimento desta Lei, os serviços de 
saúde, públicos e privados receberão advertência pública, além 
de nova multa com o valor duplicado; 

IV – no quarto descumprimento desta Lei, tantos os 
serviços de saúde públicos quanto os privados, receberão multa 
com valor triplicado e suspensão do Alvará de funcionamento 
até que cumpram a Lei; 

V – o quinto descumprimento desta Lei, será punido com 
cassação definitiva do Alvará de Funcionamento. 
 

Art. 9º Fica criado no âmbito da Secretaria Estadual de 
Saúde a Comissão de Monitoramento da Violência Contra a 
Mulher da Paraíba, objetivando acompanhar a implantação e a 
implementação da presente Lei. A referida Comissão reger-se-á 
por regulamento interno a ser elaborado pelos(as) seus(as) 
primeiros(as)integrantes, cuja composição será de 15 pessoas, 
com mandato de 4 anos, cabendo reeleição e deverá obedecer 
ao seguinte: 
 

I – Um representante da Divisão de Epidemiologia; 
II – Um representante do Conselho Estadual dos Direitos 

da Mulher; 
III – Um representante do Conselho Estadual de Saúde; 
IV – Dois representantes da Secretaria da Cidadania, 

preferencialmente uma da área dos Direitos da Mulher; 
V – Um representante dos Serviços Públicos de Saúde; 
VI – Um representante dos Serviços Privados de Saúde; 
VII – Um representante da Delegacia Especializada de 

Crimes Contra a Mulher da Paraíba; 
VIII – Um representante da Comissão de Saúde da 

Assembléia Legislativa; 
IX – Um representante do Serviço de Aborto Previsto em 

Lei; 
X – Quatro representantes do movimento de mulheres. 
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§ 1º - A coordenação da Comissão será eleita pelos(as) 

seus(as) integrantes. Qualquer membro da comissão é elegível 
para cargos de coordenação, incluindo a coordenação geral. 
 

§ 2º - As representações constantes nesta Lei para a 
Comissão de Monitoramento da Violência Contra a Mulher da 
Paraíba serão indicadas pelos respectivos setores. 

 
Art. 10. A Secretaria Estadual de Saúde terá o prazo de 90 

(noventa) dias, após a regulamentação da presente Lei, para 
realizar sensibilização junto a gestores dos serviços de saúde 
para cumprimento desta Lei. 

 
Art. 11. A presente Lei será regulamentada pelo Executivo 

no prazo de 90 (noventa) dias. 
 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 
 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 
PARAÍBA, em João Pessoa, 18 de dezembro de 2003; 115º da 
Proclamação da República. 
 

CÁSSIO CUNHA LIMA 
Governador 

 
––––– • • • • • –––––  

 
LEI Nº 7.515, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003. 
 

Veda qualquer forma de discriminação 
racial, ao idoso, a pessoas portadoras de 
necessidades especiais, à mulher e dá outras 
providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA: 



 116

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica vedado no Estado da Paraíba, qualquer forma 

de discriminação: 
 
I – racial; 
II – ao idoso; 
III – à pessoa portadora de necessidades especiais; 
IV – à mulher. 
 
Art. 2º Constitui discriminar por motivo racial ou ao idoso, 

à mulher e à pessoa portadora de necessidades especiais: 
 
I – impedir, dificultar, obstar ou recusar a livre locomoção 

em estabelecimentos da Administração direta ou indireta e das 
concessionárias de serviços públicos; 

II – impedir, dificultar, obstar ou restringir acesso às 
dependências de bares, restaurantes, hotéis, cinemas, teatros, 
clubes, centros comerciais e similares; 

III – fazer exigências específicas para a obtenção ou 
manutenção do emprego; 

IV – induzir ou incitar à prática de atos discriminatórios; 
V – veicular pelos meios de comunicação de massa, mídia 

eletrônica ou publicação de qualquer natureza a discriminação 
ou o preconceito; 

VI – praticar qualquer ato relacionado à condição pessoal 
que cause constrangimento; 

VII – ofender a honra ou a integridade física. 
 
§ 1º - Incide nas discriminações previstas nos incisos I e II 

deste artigo a alegação da existência de barreiras arquitetônicas 
para negar, dificultar ou restringir atendimento ou serviços às 
pessoas protegidas por esta Lei. 
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§ 2º - A ausência de atendimento preferencial ao idoso e à 
pessoa portadora de necessidades especiais é forma de prática 
discriminatória abarcada nos incisos VI e VII deste artigo. 
 

Art. 3º O descumprimento desta Lei acarretará ao infrator 
as seguintes penalidades; 

- multa; 
 
§ 1º - a multa, a ser aplicada na primeira infração, 

corresponderá ao valor monetário equivalente a 500 
(quinhentas) Unidades Fiscais do Estado da Paraíba, em razão 
de reincidência, esta será acrescida de 100% (cem por cento) 
do valor anterior. 

 
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei 

serão suportadas pelas dotações orçamentárias próprias. 
 

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei. 
 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
PALÁCIO DO GOVERNDO DO ESTADO DA 

PARAÍBA, em João Pessoa, 19 de dezembro de 2003; 115º da 
Proclamação da República. 
 
 

CÁSSIO CUNHA LIMA 
Governador 

 
––––– • • • • • –––––  

 
LEI Nº 7.750, DE 27 DE MAIO DE 2005. 
 

Institui o Dia do Policial Militar, Bombeiro 
Militar e Policial Civil Feminino do Estado 
da Paraíba e dá outras providências. 
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O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA: 
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Estado da Paraíba, o 

Dia do Policial Militar, Bombeiro Militar e Policial Civil 
Feminino, a ser comemorando no dia 20 de maio. 

 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA, em João Pessoa, 27 de maio de 2005; 117º da 
Proclamação da República. 
 

CÁSSIO CUNHA LIMA 
Governador 

––––– • • • • • –––––  
LEI Nº 7.847, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2005. 
 

Institui no âmbito do Estado da Paraíba, o 
“Dia Estadual de Reflexão pela Paz”, e dá 
outras providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA: 
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 

Art. 1º Fica instituído no âmbito do Estado da Paraíba, o 
“Dia Estadual de Reflexão pela Paz”, cuja data será definida 
pelo Governo do Estado, em conformidade com o calendário 
ou agenda de atividades da administração estadual. 
 

Parágrafo único – O “Dia Estadual de Reflexão pela 
Paz”, deve mobilizar e envolver todos os setores vinculados ao 
Governo do Estado, de forma particular, as escolas públicas 
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estaduais. 
 

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

  Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 
PARAÍBA, em João Pessoa, 04 de novembro de 2005; 117º da 
Proclamação da República. 
 

MARIA LEUREMÍLIA ASSIS DE LUCENA 
Governadora em Exercício 

 
––––– • • • • • –––––  

 
LEI Nº 7.862, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2005. 
 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
notificação de maus-tratos em crianças, 
adolescentes, deficientes físicos, mulheres e 
pessoas idosas e dá outras providências. 

 
O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA:  
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta, e eu, em 

razão da sanção tácita, nos termos do § 3º c/c o § 7º, do art. 65 
da Constituição Estadual, Promulgo a seguinte Lei: 

 
Art. 1º A notificação de maus-tratos é obrigatória nos casos 

que envolvam crianças e adolescentes com idade até dezoito 
anos, deficientes físicos, mulheres e pessoas idosas. 

 
Parágrafo único – A notificação será emitida pelos órgãos 

públicos das áreas de saúde, educação e segurança pública, 
pelo médico, pelo professor e pelo responsável por creche ou 
estabelecimento de apoio às pessoas relacionadas no “caput” 
deste artigo. 
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Art. 2º A notificação será encaminhada ao Conselho 

Tutelar ou, a falta deste, à Vara da Infância e da Juventude ou 
ao Ministério Público. 

 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PAÇO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DA PARAÍBA, “Casa Epitácio Pessoa”, João 
Pessoa, 17 de novembro de 2005. 
 

JOSÉ LACERDA NETO  
Presidente em Exercício 

 
––––– • • • • • –––––  

 
LEI Nº 7.878, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2005 
 

Institui a obrigatoriedade da exibição da 
inscrição “Violência Contra a Mulher é 
Crime! – Disque Denúncia – Ligue 3218-
5316 e/ou 3218-5317” na propaganda oficial 
escrita. 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DA PARAÍBA:  
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta, e eu, em 

razão da sanção tácita, nos termos do § 3º c/c o § 7º, do art. 65 
da Constituição Estadual, Promulgo a seguinte Lei: 
 

 Art. 1º Fica instituída a obrigatoriedade da exibição 
“Violência Contra a Mulher é Crime” – Disque Denúncia – 
Ligue 3218-5316 ou 3218-5317” na propaganda oficial escrita, 
promovida pelos Poderes Públicos Estaduais. 

 
Art. 2º O Poder Executivo estabelecerá as penalidades 

cabíveis quando observadas o descumprimento da presente Lei. 
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
PAÇO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DA PARAÍBA, “Casa Epitácio Pessoa”, João 
Pessoa, 30 de novembro de 2005. 
 

RÔMULO JOSÉ GOUVEIA 
Presidente 

 
––––– • • • • • –––––  

 
LEI Nº 7.930, DE 04 DE JANEIRO DE 2006. 
 

Altera dispositivo da Lei nº 5.432 de 19 de 
agosto de 1991, que “Cria as Casas Abrigos 
para Mulheres Vítimas de Violência e dá 
outras providências”. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA: 
Faço saber que o Poder legislativo decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 
Art. 1º A Lei nº 5.432/91 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
 

“Art. 1º - Ficam criados os abrigos que comporão a Rede 
Pública de Casas de Apoio, vinculados à Secretaria da 
Cidadania e Justiça, para acolhimento provisório de 
mulheres vítimas de violência doméstica principalmente 
física e psicológica garantida sua segurança, manutenção, 
assistência jurídica, médica, psico-social, educacional e de 
inclusão no mercado de trabalho. 
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§ 1º - As mulheres e crianças vítimas de violência física ou 
sexual serão encaminhadas as Casas de Abrigos pela Delegacia 
Especializada da Mulher, pelos Conselhos dos Direitos da 
Mulher Municipais e Estaduais e instituições afins. 

 
§ 2º - A Rede Pública de Casas de Apoio se constituirá dos 

Abrigos com endereço, funcionamento e atendimento sigiloso e 
humanizado, bem como de Centros e Núcleos de Atendimento 
com o mesmo perfil, com tratamento e encaminhamento de 
mulheres vítimas de violência, que serão instalados nos órgãos 
das Secretarias Estaduais, inclusive a periferia, sempre que a 
incidência de violência contra a mulher justifique. 

 
Art. 3º ....................................................... 
 
V – 01 (um) representante da Secretaria da Cidadania e 

Justiça. 
VI – 01 (um) representante do Conselho Estadual dos 

Direitos da Mulher da Paraíba. 
 
Parágrafo único – O Governador do Estado constituirá a 

Comissão de que trata o art. 3º, nomeando os seus membros”. 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA, em João Pessoa, 04 de janeiro de 2006; 118º da 
Proclamação da República. 
 

CÁSSIO CUNHA LIMA 
Governador 

 
––––– • • • • • –––––  
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LEI Nº 7. 933, DE 04 DE JANEIRO DE 2006. 
 

Institui a Semana Estadual de Combate à 
Mortalidade Materna no Estado da Paraíba e 
dá outras providências.  

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA: 
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei:  
 
Art. 1º Fica instituída a “Semana Estadual de Combate à 

Mortalidade Materna” com início no dia 28 de maio e término 
no dia 03 de junho, no Estado da Paraíba.  

 
Art. 2º Na Semana Estadual de Combate à Mortalidade 

Materna serão desenvolvidas atividades, juntamente com as 
entidades da sociedade civil e iniciativa governamental, 
visando à conscientização da população em geral sobre o tema.  
 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.  
 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA, em João Pessoa, 04 de Janeiro de 2006; 118º da 
Proclamação da República. 
 

CÁSSIO CUNHA LIMA 
Governador  

 
––––– • • • • • –––––  

 
LEI N° 7.996, DE 27 DE ABRIL DE 2006. 
  

Institui o Dia Estadual da Mulher 
Evangélica.  
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O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA: 
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei:  
 
Art. 1º Fica instituído o Dia Estadual da Mulher 

Evangélica, a ser comemorado anualmente no 4° domingo de 
maio. 

  
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
  
 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA, em João Pessoa, 27 de abril de 2006; 118º da 
Proclamação da República.  
 

CÁSSIO CUNHA LIMA 
Governador 

 
––––– • • • • • –––––  

 
LEI N° 8.038, DE 19 DE JUNHO DE 2006. 
  

Institui o dia 12 de agosto como o Dia 
Estadual da Mulher do Campo no Estado da 
Paraíba e dá outras providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA:  
Faz saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei:  
 
Art. 1º Fica instituído o Dia Estadual da Mulher do Campo, 

a ser celebrado, anualmente, no dia 12 de agosto, em todo o 
Estado da Paraíba. 

 
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
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Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.  
 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA, em João Pessoa, 19 de junho de 2006; 118º da 
Proclamação da República.  
 

CÁSSIO CUNHA LIMA 
Governador 

 
––––– • • • • • –––––  

 
LEI N° 8.123, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2006. 
  

Institui a “‘Semana Estadual de Orientação 
sobre a Gravidez na Adolescência” no 
Estado da Paraíba e dá outras providências. 

  
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA: 
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
  
Art. 1º Fica instituída, no Estado da Paraíba, a “Semana 

Estadual de Orientação sobre a Gravidez na Adolescência”, a 
ser o tema debatido, anualmente, na primeira semana do mês 
de maio.  

 
Art. 2° A semana de que trata o artigo anterior será 

utilizada para promover campanhas e eventos com a utilização 
de mecanismos visando à percepção de todas as camadas da 
sociedade e o estímulo aos exames pré-natal e pós-parto e ao 
cumprimento de todas as normas médicas do tratamento, 
incluindo assiduidade nas consultas.  

 
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 
 



 126

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 
PARAÍBA, em João Pessoa, 18 dezembro, de 2006; 118º da 
Proclamação da República. 
  

CÁSSIO CUNHA LIMA 
Governador 

 
––––– • • • • • –––––  

 
LEI Nº 8.170, DE 05 DE JANEIRO DE 2007. 
 

Dispõe sobre a obrigatoriedade das 
Empresas Nacionais ou Estrangeiras, que 
veiculem anúncios referentes à oferta de 
trabalho no exterior para mulheres, 
cadastrarem-se na Secretaria da Segurança 
Pública, no Estado da Paraíba. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA: 
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica determinada a obrigatoriedade das empresas 

nacionais e estrangeiras que veiculem anúncios referentes à 
oferta de trabalho no exterior para mulheres se cadastrarem na 
Secretaria de Estado da Segurança Pública, no âmbito do 
Estado da Paraíba. 

 
Art. 2º A empresa responsável pelo anúncio deve informar 

o número de registro obtido junto à Secretaria de Estado da 
Segurança Pública aos jornais e revistas em circulação no 
Estado da Paraíba, quando da compra do espaço para 
publicação do referido anúncio. 

 
Art. 3º A empresa ou profissional responsável pela 

veiculação do anúncio ficará obrigado a cumprir as seguintes 
exigências: 
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I – possuir cópia (autenticada) do registro da empresa, no 

Brasil ou no exterior, a ser cotejada com o original, e 
autorização de que pretende anunciar propaganda veiculando 
informações sobre oferta de trabalho no exterior para mulheres; 

II – informar obrigatoriamente o número do registro obtido 
junto à Secretaria de Estado da Segurança Pública no Estado da 
Paraíba. 

 
§ 1º - Obriga a inserção do anunciante do registro esculpido 

nos itens I e II deste artigo sob pena de advertência. 
 
§ 2º - A desobediência a estas normas será objeto de multa 

de 1.000 UFIRs à empresa que descumprir o preceito 
normativo, bem como ao anunciante, por não adequar as 
normas que possibilitem segurança jurídica aos consumidores 
que dela se espera na prestação do serviço. 
 

Art. 4º A presente Lei será regulamentada pelo Poder 
Executivo, definindo as especificações técnicas a serem 
observadas quanto ao registro e autorização da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública, bem como do órgão responsável 
pela fiscalização e aplicação das multas. 

 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor no prazo de 60 (sessenta) 

dias, a contar da data de sua publicação. 
 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA, em João Pessoa, 05 de janeiro de 2007; 119º da 
Proclamação da República. 
 

CÁSSIO CUNHA LIMA 
Governador 

 
––––– • • • • • –––––  
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LEI Nº 8.324, DE 10 DE SETEMBRO DE 2007. 
 

Dispõe sobre a Campanha continuada de 
Repúdio aos Crimes de Violência praticados 
contra a Mulher. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA: 
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 
Art. 1º O Estado promoverá a campanha continuada de 

repúdio aos crimes de violência praticados contra a mulher, que 
será destinada a coibir esta modalidade de delito. 

 
Art. 2º A Campanha será realizada em órgãos públicos 

estaduais, prioritariamente em escolas, hospitais, ambulatórios 
e centros de saúde e em associações de bairros. 

 
Art. 3º A Campanha será desenvolvida por meios das 

seguintes ações: 
 
I – divulgação da Lei Maria da Penha; 
II – divulgação dos principais fatores que ensejam os 

crimes de violência praticados contra a mulher e das formas de 
minimizá-las; 

III – conscientização da população a fim de que denuncie 
os crimes de violência praticados contra a mulher; 

IV – divulgação dos crimes de violência praticados contra a 
mulher, desde que expressamente autorizado pela vítima. 
 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA, em João Pessoa, 10 de setembro de 2007; 119º da 
Proclamação da República. 
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CÁSSIO CUNHA LIMA 

Governador 
 

––––– • • • • • –––––  
 
LEI Nº 8.391, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2007. 
 

Autoriza o Poder Executivo a criar o 
Programa Especial de Atendimento para fins 
de Renda e Emprego, às mulheres vítimas de 
violência doméstica. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA: 
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a criar o 

Programa Especial de atendimento para fins de renda e 
emprego às mulheres vítimas de violência doméstica. 

 
Art. 2º Os estabelecimentos de assistência social ligados ao 

Poder Executivo proporcionarão às mulheres vítimas de 
violência doméstica programa de geração de emprego e renda 
que atenda as mulheres com as seguintes cotas de prioridade: 
 

I – destacar até 10% (dez por cento) das vagas anuais para 
cursos de capacitação e qualificação profissional sob sua 
administração, ou das instituições de treinamento conveniadas; 

II – destinar até 10% (dez por cento) dos encaminhamentos 
mensais para as vagas de empregos formais; 

III – dar assistência direta, capacitação e linhas de créditos, 
através de consultorias especializadas conveniadas, na 
montagem de micro negócios. 

 
Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo 

de 90 (noventa) dias após a sua publicação. 
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Art. 4º Esta Lei entra em vigor, na data de sua publicação. 
 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA, em João Pessoa, 27 de novembro de 2007, 119º da 
Proclamação da República. 
 
 

CÁSSIO CUNHA LIMA 
Governador 

 
––––– • • • • • –––––  

 
LEI N° 8.403, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2007. 
 

Dispõe sobre Políticas Públicas de 
Assistência Especial, cujos filhos recém-
nascidos sejam portadores de deficiência. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA: 
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Estado da Paraíba, 

Política Pública de Assistência às Parturientes cujos filhos 
recém-nascidos sejam portadores de deficiência, como parte do 
Plano de Desenvolvimento da Saúde. 

 
Parágrafo único - Os hospitais e maternidades públicas 

prestarão assistência, quando os recém-nascidos apresentarem 
qualquer tipo de deficiência ou patologia crônica que implique 
o tratamento continuado, constatado durante o período de 
internação para o parto. 
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Art. 2° A política estadual de assistência especial às 
parturientes cujos filhos apresentarem qualquer tipo de 
deficiência terá como diretrizes: 

 
I - informação por escrito à parturiente ou a quem a 

represente sobre os cuidados a serem tomados com o recém-
nascido; 

II - tratamento psicológico às parturientes, pela deficiência 
ou patologia dos recém-nascidos; 

III - fornecimento de listagem das instituições públicas e 
privadas, especializadas na assistência a portadores de 
deficiência ou patologia específica; 

IV - igual conduta deverá ser adotada pelos médicos 
pediatras do Estado, efetivos e contratados, quando 
constatarem deficiências ou patologias nas crianças 
consultadas. 
 

Art. 3º O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei, 
para garantir sua execução. 

 
Art. 4° Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua 

publicação. 
 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA, em João Pessoa, 27 de novembro de 2007, 119º da 
Proclamação da República. 
 

CÁSSIO CUNHA LIMA 
Governador 

 
––––– • • • • • –––––  
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LEI N° 8.619, DE 15 DE JULHO DE 2008. 
 

Autoriza o Poder Executivo a instalar 
berçários e creches nos presídios e 
penitenciárias femininos. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA: 
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a instalar 

berçários e creches nos presídios e nas penitenciárias 
destinadas à privação de liberdade de mulheres. 

  
Parágrafo único – Tanto os berçários como as creches 

deverão contar com equipe multidisciplinar para atendimento 
às crianças e nutrizes. 

  
 Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a firmar 

convênios com Organizações Não Governamentais com o 
escopo de garantir o atendimento ao disposto no Art. 1º da 
presente Lei. 

  
Art. 3º A mulher privada de liberdade tem direito de 

amamentar seus filhos pelo mesmo tempo garantido às 
mulheres trabalhadoras, em ambiente adequado que garanta a 
saúde das crianças. 

  
Art. 4º Fica vedado o aleitamento materno no interior de 

celas de prisões e presídios. 
 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA, em João Pessoa, 15 de julho de 2008, 120º da 
Proclamação da República. 
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CÁSSIO CUNHA LIMA 
Governador 

 
––––– • • • • • –––––  

 
LEI N° 8.744, DE 02 DE ABRIL DE 2009. 
 

Determina que as consultas médicas e 
exames de saúde sejam realizados no prazo 
máximo de três dias, em pacientes com 
idade superior a 65 (sessenta e cinco) anos, 
em portadores de deficiência física e quando 
for gestante. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA: 
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 

 Art. 1º Fica determinado que as consultas médicas e 
exames de saúde sejam realizados no prazo máximo de três 
dias quando o paciente tiver idade superior a sessenta e cinco 
anos, quando for portador de deficiência física e quando for 
gestante, no âmbito da rede pública estadual de saúde.  

 
Art. 2º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no 

prazo de 30 (trinta) dias. 
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA, em João Pessoa, 02 de abril de 2009, 121º da 
Proclamação da República. 
 

JOSÉ TARGINO MARANHÃO 
Governador 

 
––––– • • • • • –––––  
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LEI Nº 8.799, DE 11 DE MAIO DE 2009. 

 
Inclui o teste de Schiller nos exames de 
Papanicolau realizados pela rede estadual de 
saúde. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA: 
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 
 Art. 1º O Poder Executivo deverá incluir o teste de 

Schiller nos exames de colpocitologia oncócita ou Papanicolau, 
realizados pelas unidades de atendimento da rede estadual de 
saúde. 

 
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta lei 

ocorrerão à conta de dotações orçamentárias próprias do 
Estado. 

  
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA, em João Pessoa, 11 de maio de 2009, 121º da 
Proclamação da República. 
 

JOSÉ TARGINO MARANHÃO 
Governador 

 
––––– • • • • • –––––  

 
LEI Nº. 8.819 DE 12 DE JUNHO DE 2009. 
 

Institui o Programa Estadual de Incentivo 
à doação de medula óssea e de sangue do 
cordão umbilical e placentário pró-medula 
e dá outras providências. 
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O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA: 
Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica instituído o Programa Estadual de Incentivo à 

Doação de Medula Óssea e de Sangue do Cordão Umbilical e 
Placentário – Pró-Medula. 

 
Art. 2º Fica Instituída a Semana Estadual de Doação de 

Medula Óssea no Estado da Paraíba, a ser realizada, 
anualmente, entre os dias 14 e 21 de dezembro. 

 
Art. 3º O Programa Estadual de Incentivo à Doação de 

Medula Óssea e de Sangue do Cordão Umbilical e Placentário 
– Pró-Medula tem como objetivos: 

 
I - estimular a doação voluntária de medula óssea e do 

sangue do cordão umbilical e placentário, visando à ampliação 
das possibilidades de localização de doadores compatíveis; 

II – informar, sensibilizar, conscientizar e difundir a 
necessidade e importância do gesto de doar medula óssea e de 
sangue do cordão umbilical e placentário; 

III – desenvolver atividades de orientação, de capacitação e 
de educação continuada sobre transplantes, doação e 
identificação de doadores para profissionais da área de saúde, 
especialmente aos que atuam no Programa de Saúde da Família 
e nas especialidades de obstetrícia e de oncologia; 

VI – alertar o doador para a importância de manter seus 
dados cadastrais atualizados e de comparecer para realizar a 
doação, quando convocado; 

V - estimular a criação de pontos fixos e móveis de coleta 
de sangue, para fins de tipagem e de cadastramento de 
doadores de medula óssea; 

VI - prover informações centralizadas e atualizadas para os 
profissionais de saúde, visando a melhorar a qualidade do 
atendimento e do encaminhamento de doadores; 
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VII – divulgar endereços e horários de atendimento dos 
centros de transplantes e hemocentros, públicos e privados, 
cadastrados e credenciados junto ao Ministério da Saúde. 

 
Art. 4º O Pró-Medula deverá ser amplamente divulgado em 

todos os meios de comunicação, inclusive: 
 
I – em portal na Internet próprio, reunindo, num mesmo 

ambiente virtual, todos os serviços e informações sobre o 
transplante de medula óssea; 

II – por meio da elaboração de materiais de orientação para 
doadores e receptores e da distribuição desses materiais em 
locais de grande circulação de pessoas; hospitais e 
maternidades, públicas ou privadas; escolas públicas e 
particulares; centros universitários e faculdades; repartições e 
órgãos públicos. 

 
Art. 5º Para a consecução dos objetivos do Pró-Medula e 

para viabilizar a infraestrutura necessária à sua manutenção 
poderão ser feitas parcerias entre o Poder Público Estadual e 
órgãos governamentais municipais e federais, organizações 
não-governamentais e empresas privadas. 

 
Art. 6º Ficam os doadores de medula óssea isentos do 

pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos 
realizados pelo Estado da Paraíba. 

 
§ 1º Considera-se, para fins de enquadramento ao benefício 

previsto nesta Lei, somente a doação de medula óssea 
promovida a órgão oficial, ou a entidade credenciada pela 
União, pelo Estado ou por Município. 

 
§ 2º Os órgãos estaduais que realizarem concurso público 

deverão inserir em seus editais o benefício e as regras para sua 
obtenção. 
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§ 3º A comprovação da qualidade de doador de medula 
óssea será efetuada através da apresentação de documento 
expedido pela entidade coletora, que deverá ser juntado no ato 
da inscrição. 

 
Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei 

correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas, quando necessário. 

 
Art. 8º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo 

de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua publicação. 
 
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA, em João Pessoa, 12 de junho de 2009; 121ª da 
Proclamação da República. 
 

JOSÉ TARGINO MARANHÃO 
Governador 

––––– • • • • • –––––  
LEI Nº 8.874, DE 18 DE AGOSTO DE 2009. 

 
Dispõe sobre a criação, em  Cabedelo-
PB, dos cargos de Delegado Titular e de 
Chefe de Cartório da Delegacia 
Especializada da Mulher, alterando o 
anexo II da Lei nº 8.186/2007, e dando 
outras providências. 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DA PARAÍBA; 
Faço saber que o Governador do Estado da Paraíba adotou 

a Medida Provisória n° 130 de 16 de julho de 2009; que a 
Assembléia Legislativa aprovou, e eu, Arthur Cunha Lima, 
Presidente da Mesa da Assembléia Legislativa, para os 
efeitos do disposto na Emenda Constitucional nº 32 de 2001 da 
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Constituição Federal e do Art. 63, § 3º da Constituição do 
Estado da Paraíba c/c a Resolução n° 982/2005 da Assembléia 
Legislativa, PROMULGO, a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Ficam criados, em Cabedelo-PB, os Cargos de 

Delegado Titular e de Chefe de Cartório da Delegacia 
Especializada da Mulher. 

 
Parágrafo único. Os cargos referidos no caput deste artigo 

passam a integrar o Anexo IV. 11 da Lei n° 8.186/2007 e são 
acrescidos ao Anexo II, da mesma Lei, relativamente aos 
“serviços de segurança pública”. 

 
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
 
PAÇO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DA PARAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, João 
Pessoa, 18 de agosto de 2009. 
 
 

ARTHUR CUNHA LIMA 
Presidente 

––––– • • • • • –––––  
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RESOLUÇÃO Nº 558 DE 21 DE JULHO DE 1996. 
 

Dispõe sobre o traje utilizado pela Deputada 
ou Funcionaria credenciada no Plenário da 
Casa. 

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DECRETA: 
 
Art. 1º A Deputada Estadual ou funcionária credenciada a 

ter acesso ao Plenário desta Casa deverá estar bem vestida, 
podendo utilizar calça comprida como indumentária. 

 
Art. 2º As congressistas, ex-deputadas estaduais, 

Secretárias de Estado e Jornalistas credenciadas, estas quando 
autorizadas pelo Presidente, poderão ter acesso ao recinto do 
Plenário, trajadas conforme determina esta Resolução. 

 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

 
PAÇO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DA PARAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, em João 
Pessoa, 21 de Junho de 1996. 
 

CARLOS DUNGA 
Presidente 

 
––––– • • • • • –––––  
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RESOLUÇÃO Nº 576, DE 18 DE JUNHO DE 1997. 
 

Institui o Troféu “Mulher Cidadã” 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA RESOLVE: 
 

Art. 1º É instituída o troféu “Mulher Cidadã” a ser 
outorgado pela Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba, 
anualmente, no Dia Internacional da Mulher – 8 de março, nas 
condições previstas pela presente Resolução. 

 
Art. 2º O Troféu “Mulher Cidadã” será concedido, a cada 

vez, a cinco mulheres que se distinguirem, na sociedade 
paraibana, por relevantes serviços prestados respectivamente 
nas áreas de: 

a) defesa dos direitos da mulher e combate à violência 
contra a mulher; 

b) direção em órgãos dos Poderes Públicos do Estado ou de 
Municípios; 

c) educação e saúde; 
d) atuação na política; 
e) atuação sindical. 
 
Art. 3º A indicação das pessoas a serem agraciadas será 

feita à Mesa Diretora da Assembléia Legislativa pelo Conselho 
Estadual dos Direitos da Mulher, nos termos previstos por esta 
Resolução. 

 
§ 1º - Toda entidade governamental, ou não governamental, 

de âmbito estadual ou municipal, que desenvolva atividades 
relacionadas à promoção e valorização da mulher, poderá 
indicar ao Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, um nome 
de candidata ao troféu, a cada ano. 
 

§ 2º - O nome deverá ser indicado e encaminhado, através 
de seu representante legal, até o dia 30 de setembro, ao 
Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, juntamente com o 
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curriculum da candidata e a ata da reunião da diretoria em que 
se deu a indicação. 

 
§ 3º - O Conselho Estadual dos Direitos da Mulher 

escolherá, por maioria absoluta de seus membros, cinco 
candidatas, cujo nome enviará à Mesa Diretora da Assembléia 
Legislativa, acompanhado da documentação e dos motivos que 
levaram à indicação, até o dia 25 de novembro (Dia 
Internacional de Combate a Violência contra a Mulher). 
 

Art. 4º Caberá ao Plenário da Assembléia Legislativa 
decidir, até 15 de dezembro, sobre a aprovação dos nomes 
indicados. 

 
Art. 5º O troféu será conferido numa sessão especial a ser 

realizada na Assembléia Legislativa no dia 8 de março, Dia 
Internacional da Mulher. 

 
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. 

 
PAÇO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DA PARAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, João 
Pessoa, em 18 de junho de 1997. 

 
INALDO LEITÃO 

Presidente 
 
Observação: 
Alterada pela Resolução nº 1.403, de 20 de maio de 2009 

––––– • • • • • –––––  
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RESOLUÇÃO Nº 723, DE 12 DE JUNHO DE 2002. 
 

Cria o Diploma Mulher Cidadã – ANAYDE 
BEIRIZ e dá outras providências. 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DA PARAÍBA, com fulcro no art. 12 § 1º, V, 
“I”, da Resolução nº 469 de 28 de novembro de 1991 
(Regimento Interno), faz saber que o PLENÁRIO aprovou em 
Sessão Ordinária do dia 12 de junho de 2002, e ele Promulga a 
seguinte: 
 

RESOLUÇÃO 
 

Art. 1º Fica instituído pela Assembléia Legislativa do 
Estado da Paraíba o Diploma Mulher Cidadã – Anayde Beiriz. 

 
Art. 2º O Diploma agraciará, anualmente, até 3 (três) 

iniciativas ou personalidades que, tenham oferecido 
contribuição à defesa dos direitos da mulher e questões de 
gênero. 

 
Art. 3º Entidades governamentais e não governamentais 

ligadas à luta das mulheres serão convidadas por esta Casa 
com, pelo menos, 30 dias de antecedência da entrega dos 
Diplomas para uma reunião com o objetivo de escolher uma 
comissão cuja tarefa será o encaminhamento dos trabalhos 
referentes à entrega do diploma. 

 
§ 1º - Esta comissão será constituída por 3 (três) 

representantes da sociedade civil, 1 (um) representante do 
Governo, 1 (um) representante da Assembléia Legislativa e 1 
(um) representante do setor empresarial para destacar 
iniciativas que tenham contribuído para a defesa dos direitos da 
mulher e escolher as três que deverão receber o diploma. 
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§ 2º - A Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba se 
obrigará a divulgar esta Resolução entre os setores afins, 
solicitando indicações de experiências através de questionários 
elaborados previamente com a orientação da comissão. 

 
§ 3º - A Comissão terá total autonomia para estabelecer os 

critérios de escolha das iniciativas indicadas e entrega dos 
diplomas. 

 
Art. 4º A diplomação ocorrerá durante a Sessão Especial 

convocada, anualmente para homenagear a data alusiva ao Dia 
Internacional da Mulher. 
 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
PAÇO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DA PARAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, João 
Pessoa, 12 de junho de 2002. 
 

GERVÁSIO MAIA  
Presidente 

 
––––– • • • • • –––––  
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RESOLUÇÃO N° 779, DE 10 DE JUNHO DE 2003. 
 

Cria nas dependências da Assembléia 
Legislativa da Paraíba um espaço para 
exposição permanente de fotos das ex-
deputadas estaduais. 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DA PARAÍBA, com fulcro no art. 12 § 1º, V, 
“l”, da Resolução nº 469 de 28 de novembro de 1991 
(Regimento Interno), faz saber que o PLENÁRIO aprovou em 
Sessão Ordinária do dia 10 de junho de 2003, e ele Promulga a 
seguinte: 
 

RESOLUÇÃO: 
 

Art. 1° Fica destinado um espaço nas dependências da 
Assembléia Legislativa da Paraíba para exposição permanente 
das fotos das ex-deputadas estaduais.  

 
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação.  
 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
  
PAÇO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DA PARAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, João 
Pessoa, 10 de junho de 2003. 

 
RÔMULO JOSÉ DE GOUVEIA 

Presidente 
 

––––– • • • • • –––––  
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RESOLUÇÃO N° 852, DE 04 DE MARÇO DE 2004. 
 

Acrescenta o inciso X ao Art. 21, do 
Regimento Interno da Assembléia 
Legislativa, Resolução n° 469/91, e dá 
outras providências.  

 
 

 O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DA PARAÍBA, com fulcro no art. 12 § 1º, V, 
“l”, da Resolução nº 469 de 28 de novembro de 
1991(Regimento Interno), faz saber que o PLENÁRIO aprovou 
em Sessão Ordinária do dia 04 de março de 2004, e ele 
Promulga a seguinte: 

RESOLUÇÃO: 

Art. 1° Fica acrescentado o inciso X ao art. 21, da 
Resolução n° 469, de 28 de novembro de 1991 (Regimento 
Interno da Casa), com a seguinte redação: 

“Art. 21. (........................................) 

X – Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade 
de Oportunidades; 
 

a) definição, evolução e aplicação dos direitos da 
Mulher e à promoção dos direitos da Mulher; 
b) aplicação e desenvolvimento do princípio da 
igualdade de oportunidades em todo os setores; 
c) elaboração e à avaliação de todas as políticas e 
programas destinados às mulheres; 
d) acompanhamento e aplicação dos acordos e 
convenções nacionais e internacionais relacionados 
com os direitos da mulher; 
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e) política de informação e estudos relativos às 
mulheres; 
f) política de igualdade de oportunidades, 
incluindo a igualdade entre homens e mulheres no 
que se refere às suas oportunidades no mercado de 
trabalho e ao tratamento no trabalho.” 

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

PAÇO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DA PARAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, João 
Pessoa, 04 de março de 2004. 

 
RÔMULO JOSÉ DE GOUVEIA 

Presidente 
 

––––– • • • • • –––––  
 
 
RESOLUÇÃO Nº 1.379 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2008 

 
Cria o Conselho Parlamentar pela Cultura 
de Paz-ConPAZ no Estado da Paraíba.  

 
O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA, com fulcro 
no art. 12 § 1º, V, “l”, da Resolução nº 469 de 28 de novembro 
de 1991 (Regimento Interno), faz saber que o PLENÁRIO 
aprovou em Sessão Ordinária do dia 27 de novembro  de 2008, 
o Projeto de Resolução nº 70/2008 da Deputada Iraê Lucena, e 
ele Promulga a seguinte. 
 
 

R E S O L U Ç Ã O 
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Art. 1º Fica criado o Conselho Parlamentar pela Cultura de 

Paz e Não Violência nas dimensões de Paz Ambiental, Paz 
Social e Paz Interior de natureza permanente e deliberativa, 
com sede na Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba. 

 
Parágrafo único – Compete ao Conselho à formulação, 

coordenação, supervisão e avaliação da política parlamentar 
voltada a ações pela cultura de paz e não violência nas 
dimensões de Paz Ambiental, Paz Social e Paz Interior, 
mediante as seguintes atribuições: 

 
1- formular diretrizes e sugerir a promoção de atividades 

que visem às manifestações comunitárias e parlamentares pela 
Paz, bem como tomar medidas efetivas na busca deste mesmo 
objetivo nos cenários sócio-econômico, político, filosófico, 
religioso e cultural; 

2 – sugerir ações governamentais; 
3 – assessorar o Poder Legislativo, emitindo pareceres e 

acompanhando a elaboração e execução de ações parlamentares 
em questões relativas às manifestações da comunidade pela 
cultura de paz; 

4 – desenvolver estudos, debates e pesquisas relativos à 
persecução de ideais comprometidos com a cultura de paz no 
Estado e ao cumprimento do disposto nos tratados 
internacionais; 

5 – desenvolver projetos que promovam, a participação de 
toda a sociedade a favor dos ideais de que trata esta resolução; 

6 – apoiar realizações mencionadas no “caput” e no item 5, 
bem como promover entendimentos e intercâmbios com 
organizações e movimentos sociais, nacionais e internacionais, 
pelos mesmos ideais; 

7 – elaborar o seu regimento interno “ad referendum” da 
Mesa da Assembléia Legislativa. 

 
Art. 2º O Conselho será composto de 48 (quarenta e oito) 

membros e respectivos substitutos, escolhidos entre os 
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representantes das organizações e movimentos sociais, 
comprometidos com a cultura de paz, e do Poder Legislativo, 
nomeados pelo Presidente da Assembléia Legislativa, na 
seguinte proporção: 

 
I – 36 (trinta e seis) representantes das organizações e 

movimentos sociais referidos no “caput”; 
II – 12 (doze) Deputados. 
 
§ 1º A nomeação dos conselheiros recairá sobre pessoas 

indicadas por suas respectivas organizações e movimentos 
sociais comprometidos com a cultura de paz, devidamente 
credenciados junto à Mesa da Assembléia Legislativa. 

 
§ 2º Os Deputados serão indicados pelas Lideranças 

Partidárias, dentre aqueles que têm afinidade com o tema, e 
nomeado pelo Presidente da Assembléia Legislativa, que 
assegurará, tanto quanto possível, a representação proporcional 
dos Partidos. 

 
Art. 3º As funções dos membros do Conselho não serão 

remuneradas, mas consideradas de serviço público relevante. 
 
Art. 4º O mandato dos membros do Conselho será de 2 

(dois) anos, permitida uma recondução consecutiva, nos termos 
do Regimento Interno. 

 
Art. 5º A Mesa Diretora do Conselho Parlamentar pela 

Cultura de Paz, escolhida entre seus membros, será nomeada 
pelo Presidente da Assembléia Legislativa. 

 
Parágrafo único - Após a nomeação da Mesa Diretora do 

Conselho Parlamentar pela Cultura de Paz pelo Presidente da 
Assembléia, a Mesa Diretora da Assembléia Legislativa 
apresentará aos parlamentares e à comunidade os membros do 
Conselho Parlamentar pela Cultura de Paz. 
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Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data da 
publicação. 

 
PAÇO DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA, “Casa de 
Epitácio Pessoa”, João Pessoa, 27 de novembro de 2008. 

 
RICARDO MARCELO 
Presidente em Exercício 

 
––––– • • • • • –––––  

 
RESOLUÇÃO Nº 1.403, DE 20 DE MAIO DE 2009. 

 

Altera a redação do dispositivo da 
Resolução nº 576/97 que “Institui o Troféu 
Mulher Cidadã” e dá outras providências.  

 
O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA, com fulcro no 
art. 12 § 1º, V, “l”, da Resolução nº 469 de 28 de novembro de 
1991 (Regimento Interno), faz saber que o PLENÁRIO aprovou 
em Sessão Ordinária do  dia 20 de maio de 2009, o Projeto de 
Resolução nº 78/2008 da Deputada Francisca Motta, e ele 
Promulga a seguinte. 

 
R E S O L U Ç Ã O 

 
Art. 1º O Art. 1º da Resolução nº 576/97 passa a ter a 

seguinte redação: 
 

“Art. 1º É instituído o troféu “Mulher Cidadã”, a ser 
outorgado pela Assembléia Legislativa”. 
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Art. 2º O “caput” do Art. 2º da Resolução nº 576/98 passa 
a viger com a seguinte redação: 

 
 “Art. 2º O Troféu “Mulher Cidadã” será concedido, 
anualmente, no máximo a 05 (cinco) mulheres que se 
distinguiram na sociedade paraibana, por relevantes 
serviços prestados respectivamente nas áreas de:”. 

 
Art. 3º O Art. 3º da Resolução nº 576/97 passa a redigido 

da seguinte forma: 
 

“Art. 3º A indicação dos nomes das mulheres a serem 
agraciadas com o troféu será feita através de Projeto de 
Resolução subscrito por 1/3 (um terço) dos 
parlamentares. 

 
§ 1º Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
pronunciar-se sobre a admissibilidade e o mérito da 
proposição. 
 
§ 2º A aprovação da matéria está condicionada ao voto 
favorável da maioria absoluta dos deputados.” 

 
 Art. 4º Revogam-se as disposições com contrário, em 

especial, o Art. 3º e os §§ 1º, 2º e 3º e os Arts 4º e 5º da 
Resolução nº 576/97. 
 

PAÇO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DA PARAÍBA, “Casa de Epitácio Pessoa”, João 
Pessoa, 20 de maio de 2009. 
 

RICARDO MARCELO 
Presidente em Exercício 

 
––––– • • • • • ––––– 
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DECRETO N° 18.147 DE 08 DE MARÇO DE 1996. 
 

Institui o Conselho Estadual dos Direitos 
da Mulher - CEDM e dá outras 
providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no 

uso das atribuições que lhe confere o Artigo 86, inciso IV, da 
Constituição Estadual e atendendo ao disposto na Lei Estadual 
nº 5448, de 06 de setembro de 1991, alterada pela Lei nº 5.784, 
de 2 de setembro de 1993, 
 
 DECRETA: 
 

Art. 1° - Fica instituído o CONSELHO ESTADUAL DOS 
DIREITOS DA MULHER - CEDM, vinculado à Secretaria da 
Justiça, Cidadania e Meio Ambiente, que tem por objeto: 

 
I - propor medidas e atividades que visem à eliminação das 

discriminações que atingem à mulher e a sua plena inserção na 
vida sócio-econômica, política e cultural 

II - desenvolver estudos, debates e pesquisas relativos à 
condição da mulher; 

III - desenvolver projetos que promovam a participação da 
mulher em todos os setores da atividade social; 

IV - incorporar preocupação e sugestões manifestadas pela 
sociedade e opinar sobre denúncias que lhe sejam 
encaminhadas. 

 
Art. 2º - A estrutura, atribuições e funcionamento do 

CEDM serão disciplinados pelo Estatuto, o qual deverá ser 
aprovado por Decreto do Chefe do Poder Executivo. 

 
Art. 3° - O CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS 

DA MULHER será integrado por 16 (dezesseis) membros, 
cujos representantes serão indicados, de forma paritária, por 
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órgãos governamentais e entidades da sociedade civil, da 
seguinte maneira: 

 
I - 04 (quatro) representantes do Poder Executivo Estadual, 

indicados: 
 
a) 01 (um) pela Secretaria de Justiça, Cidadania e Meio 

Ambiente; 
b) 01 (um) pela Secretaria do Trabalho e Ação Social; 
c) 02 (dois) pela Secretaria de Educação e Cultura. 
 
II - 04 (quatro) representantes do Poder Legislativo, 

indicados pela Presidência da Assembléia Legislativa; 
 

III - 08 (oito) representantes da sociedade civil, indicados 
pelas seguintes entidades: 

 
a) 01 (um) pelo Centro da Mulher 8 de março; 
b) 01 (um) pela Associação Paraibana de Imprensa; 
c) 01 (um) pelo Movimento dc Promoção da Mulher; 
d) 01 (um) pela Central Única dos Trabalhadores; 
e) 01 (um) pela Federação Paraibana de Associações 

Comunitárias; 
f) 01 (um) pela Sociedade Feminina Missionária: 
g) 01 (um) pela Ordem dos Advogados do Brasil - Secção 

da Paraíba; 
h) e 01 (um) pela Associação de Mulheres da Carreira 

Jurídica, 
 
§ 1º - Os representantes das entidades que integram o 

Colegiado serão nomeados por ato do Governador do Estado. 
 
§ 2° - O mandato dos representantes dos órgãos que 

integram o Conselho será de 02 (dois) anos, podendo ser 
renovado. 
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§ 3° - O Presidente do Conselho será escolhido pelos 
membros do colegiado, para um mandato de 02 (dois) anos, na 
forma que disciplinar os estatutos. 

 
§ 4º - As funções de membro do Conselho não serão 

remuneradas, sendo, porém consideradas como de serviço 
público relevante. 

 
Art. 4º - As dotações orçamentárias necessárias ao 

funcionamento do CEDM serão consignadas no orçamento da 
Secretaria de Justiça, Cidadania e Meio Ambiente. 

 
Art. 5º - A Secretaria de Justiça, Cidadania e Meio 

Ambiente prestará ao Conselho o suporte técnico-
administrativo necessário ao seu funcionamento. 

 
Art. 6° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA, em João Pessoa, 08 de março de 1996; 107° da 
Proclamação da República. 

 
JOSE TARGÍNO MARANHÃO 

Governador 
 

––––– • • • • • –––––  
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DECRETO N° 30.305, DE 05 DE MAIO DE 2009. 
 

Regulamenta a Lei n°. 8.744, de 02 de abril 
de 2009, que dispõe sobre o prazo máximo 
de três dias para a realização de consultas 
médicas e exames em pacientes com idade 
superior a 65 (sessenta e cinco) anos, em 
portadores de deficiência física e em 
gestantes.  

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 86, inciso 
IV, da Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto no 
art. 2° da Lei Estadual n°. 8.744, de 02 de abril de 2009, que 
dispõe sobre o prazo máximo de três (3) dias para realização de 
consultas médicas e exames em pacientes idosos, portadores de 
deficiência física e gestantes, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1° À Secretaria de Estado da Saúde, pelos seus órgãos, 
compete: 

 
I - no âmbito da rede pública estadual de saúde, promover, 

coordenar e fiscalizar as ações que visem garantir ao paciente 
idoso com idade igual ou superior a sessenta e cinco (65) anos; 
ao portador de deficiência física e à gestante a prioridade de 
atendimento no prazo máximo de três dias (03) na realização 
de consultas médicas e exames, sem prejuízo do atendimento 
de urgência que se fizer necessário; 

II - realizar parcerias com os Municípios e demais órgãos 
integrantes do SUS (Sistema Único de Saúde) com vistas ao 
cumprimento do prazo estipulado na lei regulamentada por este 
decreto; 

III - estabelecer mecanismos que visem suplantar eventuais 
carências de recursos humanos, materiais e tecnológicos 
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imprescindíveis ao atendimento dentro do prazo legal máximo 
de três dias. 

 
Art. 2° O atendimento prioritário prescrito pela Lei 

Estadual n° 8.744, de 02 do abril de 2009, na rede pública 
estadual de saúde, atenderá ao prazo legal e observará as 
diretrizes gerais estipuladas neste decreto, nas normas 
operacionais e específicas fixadas pela Secretaria do Estado da 
Saúde e às demais orientações ditadas pelo Ministério da Saúde 
e por leis federais. 
 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data da sua 
publicação. 

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA, em João Pessoa, 05 de maio de 2009; 121º da 
Proclamação da República. 
 

JOSE TARGÍNO MARANHÃO 
Governador 

 
––––– • • • • • –––––  

 
DECRETO Nº 30.391, DE 12 DE JUNHO DE 2009. 
 

Cria o Programa Estadual de Políticas para 
as Mulheres, vinculada à Secretaria de 
Estado do Governo, e dá outras 
providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 86, inciso 
IV, da Constituição do Estado, e 

 
CONSIDERANDO a urgente necessidade de 

enfrentamento e combate contra toda sorte de abusos e 
discriminações praticados contra as mulheres; 
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CONSIDERANDO a necessidade de se dar visibilidade ao 

importante papel que as mulheres desempenham nos meios 
social, econômico e profissional; 

 
CONSIDERANDO a importância de se atribuir às 

próprias mulheres competência para que possam oferecer seu 
contributo ao estabelecimento de políticas voltadas para os seus 
mais legítimos interesses; 

 
CONSIDERANDO que essas demandas sugerem a criação 

de um organismo que estabeleça essas políticas, 
 
D E C R E T A: 
 
Art. 1º - Fica criado o Programa Estadual de Políticas para 

Mulheres, vinculada à Secretaria de Estado do Governo. 
 
Art. 2º - O Programa Estadual de Políticas para as 

Mulheres tem como finalidade estabelecer as políticas para o 
Setor, em consonância com as estratégias de Governo. 

 
Art. 3º - Compete ao Gestor do Programa Estadual de 

Políticas para as Mulheres elaborar e implementar campanhas 
educativas de combate a todo tipo de abusos e discriminações 
contra as mulheres, planejar ações que contribuam para a 
efetivação da defesa e proteção das mulheres e que visem à 
observância do princípio da igualdade, e promover e executar 
ações de cooperação com organismos públicos e privados 
voltados à plena realização das políticas para as mulheres. 

 
Art. 4º - A estrutura do Programa e as atividades cometidas 

a cada um de seus integrantes serão definidas em Regimento 
Interno aprovado pelo Governador do Estado. 

 
Art. 5º - As despesas decorrentes do funcionamento do 

Programa de Políticas para Mulheres correrão à conta das 
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dotações orçamentárias próprias da Secretaria de Estado do 
Governo. 

 
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data da sua 

publicação. 
 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA, em João Pessoa, 12 de junho de 2009, 121ª da 
Proclamação da República. 

 
JOSÉ TARGINO MARANHÃO 

Governador  
 

––––– • • • • • –––––  
 
DECRETO Nº 30.582, DE 21 DE AGOSTO DE 2009. 
 

Dispõe sobre a composição da Câmara 
Técnica do Pacto Estadual de 
Enfrentamento à Violência Contra a 
Mulher. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 86, inciso 
IV, da Constituição do Estado, e, 

 
CONSIDERANDO o lançamento do Pacto Nacional pelo 

Enfrentamento à Violência contra a Mulher na abertura da II 
Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres em agosto 
de 2007; 

 
CONSIDERANDO que o Pacto faz parte da agenda social 

do Governo, coordenada pela Secretaria de Governo do Estado, 
que prevê ações integradas por Secretarias e órgãos do Estado, 

 
RESOLVE: 
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Art. 1º Instituir a Câmara Técnica do Pacto Estadual pelo 
Enfrentamento à Violência contra a Mulher com a finalidade de 
propor e elaborar ações de enfrentamento à violência contra as 
mulheres, deliberar sobre a destinação dos recursos federais e 
estaduais para essas ações, coordenar a execução do Programa, 
monitorar o seu desenvolvimento e o cumprimento das metas 
apresentadas, elaborar estratégias e avaliar resultados. 

 
Art. 2º A Câmara Técnica será integrada por um 

representante e um suplente dos órgãos abaixo relacionados: 
 
a) Secretaria de Estado do Governo; 
b) Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano; 
c) Secretaria de Estado da Educação e Cultura; 
d) Secretaria de Estado da Saúde; 
e) Secretaria de Estado da Cidadania e Administração 

Penitenciária; 
f) Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa 

Social; 
g) Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão; 
h) Secretaria de Estado do Turismo e do Desenvolvimento 

Econômico; 
i) Secretaria de Estado da Comunicação; 
j) Secretaria de Estado do Desenvolvimento da 

Agropecuária e da Pesca; 
k) Companhia Estadual de Habitação; 
l) Fundação de Ação Comunitária; 
m) Fundação de Desenvolvimento do Adolescente e da 

Criança; e 
n) O COOPERAR. 
 
Art. 3º As reuniões serão convocadas pela Secretaria de 

Estado do Governo. 
 
Art. 4º A Câmara poderá convidar representantes de outros 

órgãos da administração pública e da sociedade civil para o 
acompanhamento ou participação dos trabalhos. 
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Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data da sua 

publicação. 
 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA 

PARAÍBA, em João Pessoa, 21 de agosto de 2009; 121ª da 
Proclamação da República. 

 
 

JOSÉ TARGINO MARANHÃO 
Governador  

 
––––– • • • • • –––––  

 
PORTARIA Nº 566 / 2009 JOÃO PESSOA, 10 DE 
AGOSTO DE 2009. 
 

O SECRETARIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de 
suas atribuições que a lei lhe confere, 

 
Dispõe sobre a formação do Comitê Estadual de 

Incentivo ao Aleitamento Materno. 
 
CONSIDERANDO que o Leite Humano é reconhecido 

mundialmente como melhor e mais rico alimento para a criança 
nos primeiros anos de vida e indiscutivelmente superior a 
qualquer outra forma de alimentá-la que possa ser concebida 
pela tecnologia humana;  

 
CONSIDERANDO a promoção do ALEITAMENTO 

MATERNO como prioridade para a Saúde Pública do Estado, 
já que a amamentação ao seio apresenta enormes vantagens e 
pesquisas indicam que, por suas características imunológicas e 
nutricionais, ele atende às necessidades de crescimento e 
desenvolvimento da criança, refletindo em benefícios para a 
saúde por toda vida; 
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RESOLVE: 
 
Art.1º - Criar o Comitê Estadual de Incentivo ao 

Aleitamento Materno. 
 
Art.2º - Ao Comitê Estadual de Incentivo ao Aleitamento 

Materno compete: 
 
2.1. Planejar, Acompanhar e Avaliar as ações de 

Aleitamento Materno Estado da Paraíba através: da Iniciativa 
Hospital Amigo da Criança – IHAC, Banco de Leite Humano – 
BLH, Projeto Carteiro Amigo, Projeto Bombeiro Amigo do 
Peito, Projeto Mãe Leoa, da Capacitação em Aleitamento 
Materno; 

2.2. Criar e Apoiar as Comissões Estaduais de Banco de 
Leite Humano, Hospital Amigo da Criança e Rede Amamenta 
Brasil; 

2.3. Apoiar a criação de Comitês Regionais e Municipais 
de Aleitamento Materno com suas respectivas Comissões 
(Banco de Leite Humano – BLH, Iniciativa Hospital Amigo da 
Criança – IHAC e Rede Amamenta Brasil); 

2.4. Monitorar a Norma Brasileira de Comercialização de 
Alimentos para Lactentes, Bicos, Chupetas e Mamadeiras – 
NBCAL; 

2.5. Expandir para outros segmentos da Sociedade o 
Incentivo ao Aleitamento Materno. 

 
Art. 3º - O Comitê Estadual será composto por membros 

representantes titular e suplente das seguintes instituições: 
 
3.1. Da Secretaria de Estado da Saúde – quatro membros, 

devendo ser da Gerencia Executiva de Ações Programáticas e 
Estratégicas; da Atenção Básica; da Gerencia Operacional de 
Alimentação e Nutrição; da Gerencia Operacional do Ciclo da 
Vida; 

3.2. Dos Bancos de Leite Humano; 
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3.3. Dos Hospitais Amigos da Criança; 
3.4. Da Sociedade Paraibana de Pediatria; 
3.5. Da Sociedade Paraibana de Ginecologia; 
3.6. Dos Centros de Ciências da Saúde ; 
3.7. Da Pastoral da Criança; 
3.8. Da Pastoral da Saúde; 
3.9. Do Conselho de Nutrição; 
3.10. Das Macro-Regionais; 
3.11. AGEVISA; 
3.12. Conselho de Classe. 
3.13. Secretaria de Educação 
3.14. CONSEA – PB. 
 
Art.4º - A Presidência e a Vice- Presidência dos 

CEIAM/PB serão exercidas, respectivamente, por um membro 
eleito entre seus pares, cujo mandato terá duração de dois anos. 

 
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogada as disposições em contrário. 
 

JOSÉ MARIA DE FRANÇA 
Secretário de Estado da Saúde 

 
––––– • • • • • –––––  
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APÊNDICE LEGISLATIVO 

- Constituição Federal (dispositivos) 

- Declaração Universal dos Direitos do Homem 

- Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher  

- Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Contra as Mulheres 

- Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher

- Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a Mulher “Convenção de Belém do Pará” 

- Processo Maria da Penha Maia Fernandes - Relatório n° 

54/01- Caso 12.051 - Organização dos Estados Americanos 

(OEA) - Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

Organização dos Estudos Americanos - Relatório Anual 2000. 

- II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres – (2008) - 

DECRETO Nº 6.387, DE 5 DE MARÇO DE 2008. Aprova o II 

Plano Nacional de Políticas para as Mulheres - II PNPM, e dá 

outras providências. 

- Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993 - Dispõe 

sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério 

Público da União. (Dispositivos Selecionados)  

- Lei Federal nº 6.791, de 09 de Junho de 1980 - Institui o "Dia 

Nacional da Mulher".  

- Lei Federal nº 8.971, de 29 de Dezembro de 1994 - Regula o 

direito dos companheiros a alimentos e à sucessão.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 6.387-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp 75-1993?OpenDocument
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- Lei Federal nº 9.029, de 13 de Abril de 1995 - Proíbe a 

exigência de atestados de gravidez e esterilização, e outras 

práticas discriminatórias, para efeitos admissionais ou de 

permanência da relação jurídica de trabalho, e dá outras 

providências.  

- Lei Federal nº 9.263, de 12 de Janeiro de 1996 - Regula o § 7º 

do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento 

familiar, estabelece penalidades e dá outras providências.  

- Lei Federal nº 10.048, de 08 de Novembro de 2000 - Dá 

prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e dá 

outras providências.  

- Lei Federal nº 10.714, de 13 de Agosto de 2003 - Autoriza o 

Poder Executivo a disponibilizar, em âmbito nacional, número 

telefônico destinado a atender denúncias de violência contra a 

mulher. 

- Lei Federal nº 10.778, de 24 de Novembro de 2003 - 

Estabelece a notificação compulsória, no território nacional, do 

caso de violência contra a mulher que for atendida em serviços 

de saúde públicos ou privados.   

- Lei Federal nº 11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da 

Penha - mecanismos para coibir a violência doméstica e 

familiar contra a Mulher) 

- Lei Federal nº 11.698, de 13 de junho de 2008 -Altera os arts. 

1.583 e 1.584 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - 
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Código Civil, para instituir e disciplinar a Guarda 

Compartilhada. 

- Lei Federal nº 11.770, de 09 de Setembro de 2008 - Cria o 

Programa Empresa Cidadã, destinado à prorrogação da licença-

maternidade mediante concessão de incentivo fiscal, e altera a 

Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

- Lei Federal nº 11.804, de 05 de Novembro de 2008 

(Disciplina o direito a alimentos gravídicos e a forma como ele 

será exercido). 

- Lei Federal nº 12.010, de 03 de agosto de 2009 - Dispõe sobre 

adoção; altera as Leis nºs 8.069, de 13 de julho de 1990 - 

Estatuto da Criança e do Adolescente, 8.560, de 29 de 

dezembro de 1992; revoga dispositivos da Lei nº 10.406, de 10 

de janeiro de 2002 - Código Civil, e da Consolidação das Leis 

do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto- Lei nº 5.452, de 1o 

de maio de 1943; e dá outras providências.  

- Decreto nº 6.690, de 11 de dezembro de 2008 - Institui o 

Programa de Prorrogação da Licença à Gestante e à Adotante, 

estabelece os critérios de adesão ao Programa e dá outras 

providências.  
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREÂMBULO
 
        Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em 
Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado 
Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos 
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sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na 
ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a 
seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL. 

TÍTULO I 
Dos Princípios Fundamentais  

 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela 

união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos: 

 
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 
 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o 

exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 
termos desta Constituição. 

 
Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos 

entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil: 
 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais; 
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IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação.  

 
Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas 

relações internacionais pelos seguintes princípios: 
 
I - independência nacional; 
II - prevalência dos direitos humanos; 
III - autodeterminação dos povos; 
IV - não-intervenção; 
V - igualdade entre os Estados; 
VI - defesa da paz; 
VII - solução pacífica dos conflitos; 
VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 
IX - cooperação entre os povos para o progresso da 

humanidade; 
X - concessão de asilo político. 
 
Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará 

a integração econômica, política, social e cultural dos povos da 
América Latina, visando à formação de uma comunidade 
latino-americana de nações. 

 
TÍTULO II 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais 
 

CAPÍTULO I 
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E 

COLETIVOS 
 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes: 
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I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, 
nos termos desta Constituição; 

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei; 

III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante; 

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato; 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao 
agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 
imagem; 

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, 
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 
garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a 
suas liturgias; 

VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de 
assistência religiosa nas entidades civis e militares de 
internação coletiva; 

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de 
crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se 
as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e 
recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei; 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, independentemente de censura ou 
licença; 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 
dano material ou moral decorrente de sua violação; 

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em 
caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, 
durante o dia, por determinação judicial; 

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das 
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações 
telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas 
hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de 
investigação criminal ou instrução processual penal;  
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XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 
estabelecer; 

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e 
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 
profissional; 

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo 
de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, 
permanecer ou dele sair com seus bens; 

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em 
locais abertos ao público, independentemente de autorização, 
desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada 
para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à 
autoridade competente; 

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, 
vedada a de caráter paramilitar; 

XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de 
cooperativas independem de autorização, sendo vedada a 
interferência estatal em seu funcionamento; 

XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente 
dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão 
judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado; 

XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a 
permanecer associado; 

XXI - as entidades associativas, quando expressamente 
autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados 
judicial ou extrajudicialmente; 

XXII - é garantido o direito de propriedade; 
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 
XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para 

desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por 
interesse social, mediante justa e prévia indenização em 
dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição; 

XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade 
competente poderá usar de propriedade particular, assegurada 
ao proprietário indenização ulterior, se houver dano; 
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XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, 
desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora 
para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade 
produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu 
desenvolvimento; 

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de 
utilização, publicação ou reprodução de suas obras, 
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; 

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: 
 
a) a proteção às participações individuais em obras 

coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive 
nas atividades desportivas; 

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico 
das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, 
aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e 
associativas; 

 
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais 

privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção 
às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de 
empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o 
interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico 
do País; 

XXX - é garantido o direito de herança; 
XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros situados no País 

será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos 
filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei 
pessoal do "de cujus"; 

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 
consumidor; 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo 
ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 
(Regulamento)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11111.htm
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XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do 
pagamento de taxas: 

 
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de 

direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; 
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para 

defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse 
pessoal; 

 
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito; 
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato 

jurídico perfeito e a coisa julgada; 
XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; 
XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a 

organização que lhe der a lei, assegurados: 
 
a) a plenitude de defesa; 
b) o sigilo das votações; 
c) a soberania dos veredictos; 
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos 

contra a vida; 
 
XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem 

pena sem prévia cominação legal; 
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu; 
XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos 

direitos e liberdades fundamentais; 
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e 

imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei; 
XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e 

insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura , o tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os 
definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os 
mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se 
omitirem; 
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XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação 
de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem 
constitucional e o Estado Democrático; 

XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, 
podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do 
perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos 
sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do 
patrimônio transferido; 

XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, 
entre outras, as seguintes: 

 
a) privação ou restrição da liberdade; 
b) perda de bens; 
c) multa; 
d) prestação social alternativa; 
e) suspensão ou interdição de direitos; 
 
XLVII - não haverá penas: 
 
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos 

do art. 84, XIX; 
b) de caráter perpétuo; 
c) de trabalhos forçados; 
d) de banimento; 
e) cruéis; 
 
XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos 

distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo 
do apenado; 

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade 
física e moral; 

L - às presidiárias serão asseguradas condições para que 
possam permanecer com seus filhos durante o período de 
amamentação; 

LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o 
naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da 



 180

naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei; 

LII - não será concedida extradição de estrangeiro por 
crime político ou de opinião; 

LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela 
autoridade competente; 

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

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, 
e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e 
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por 
meios ilícitos; 

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em 
julgado de sentença penal condenatória; 

LVIII - o civilmente identificado não será submetido a 
identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei; 

LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação 
pública, se esta não for intentada no prazo legal; 

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos 
processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social 
o exigirem; 

LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por 
ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária 
competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime 
propriamente militar, definidos em lei; 

LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se 
encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente 
e à família do preso ou à pessoa por ele indicada; 

LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os 
quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a 
assistência da família e de advogado; 

LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis 
por sua prisão ou por seu interrogatório policial; 

LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela 
autoridade judiciária; 
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LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, 
quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança; 

LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do 
responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de 
obrigação alimentícia e a do depositário infiel; 

LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que 
alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou 
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou 
abuso de poder; 

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger 
direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou 
"habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso 
de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 
exercício de atribuições do Poder Público; 

LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser 
impetrado por: 

 
a) partido político com representação no Congresso 

Nacional; 
b) organização sindical, entidade de classe ou associação 

legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um 
ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados; 

 
LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a 

falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos 
direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas 
inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania; 

LXXII - conceder-se-á "habeas-data": 
 
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas 

à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de 
dados de entidades governamentais ou de caráter público; 

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo 
por processo sigiloso, judicial ou administrativo; 

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor 
ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público 
ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 
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administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 
cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de 
custas judiciais e do ônus da sucumbência; 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; 

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro 
judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado 
na sentença; 

LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, 
na forma da lei: 

 
a) o registro civil de nascimento; 
b) a certidão de óbito; 
 
LXXVII - são gratuitas as ações de "habeas-corpus" e 

"habeas-data", e, na forma da lei, os atos necessários ao 
exercício da cidadania. 

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 
assegurados a razoável duração do processo e os meios que 
garantam a celeridade de sua tramitação.  

 
§ 1º - As normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata. 
 
§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição 

não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por 
ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 
República Federativa do Brasil seja parte. 

 
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos 

humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros, serão equivalentes às emendas 
constitucionais.  

 
§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal 

Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão 
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CAPÍTULO II 
DOS DIREITOS SOCIAIS 

 
Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, 

a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição.  
 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 

 
I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária 

ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que 
preverá indenização compensatória, dentre outros direitos; 

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego 
involuntário; 

III - fundo de garantia do tempo de serviço; 
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente 

unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e 
às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, 
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com 
reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, 
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; 

V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade 
do trabalho; 

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em 
convenção ou acordo coletivo; 

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os 
que percebem remuneração variável; 

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração 
integral ou no valor da aposentadoria; 

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; 
X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime 

sua retenção dolosa; 
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da 

remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da 
empresa, conforme definido em lei; 
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XII - salário-família pago em razão do dependente do 
trabalhador de baixa renda nos termos da lei;  

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas 
diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação 
de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou 
convenção coletiva de trabalho; 

XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em 
turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva; 

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos 
domingos; 

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no 
mínimo, em cinqüenta por cento à do normal;  

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 
um terço a mais do que o salário normal; 

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do 
salário, com a duração de cento e vinte dias; 

XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei; 
XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante 

incentivos específicos, nos termos da lei; 
XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo 

no mínimo de trinta dias, nos termos da lei; 
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio 

de normas de saúde, higiene e segurança; 
XXIII - adicional de remuneração para as atividades 

penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; 
XXIV - aposentadoria; 
XXV - assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o 

nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-
escolas;  

XXVI - reconhecimento das convenções e acordos 
coletivos de trabalho; 

XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei; 
XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do 

empregador, sem excluir a indenização a que este está 
obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa; 

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações 
de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 
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trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a 
extinção do contrato de trabalho;  

XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de 
funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, 
cor ou estado civil; 

XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a 
salário e critérios de admissão do trabalhador portador de 
deficiência; 

XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, 
técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos; 

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a 
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de quatorze anos;  

XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com 
vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. 

 
Parágrafo único. São assegurados à categoria dos 

trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, 
VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem como a 
sua integração à previdência social. 

 
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, 

observado o seguinte: 
 
I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a 

fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão 
competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a 
intervenção na organização sindical; 

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, 
em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou 
econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos 
trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser 
inferior à área de um Município; 

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses 
coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões 
judiciais ou administrativas; 
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IV - a assembléia geral fixará a contribuição que, em se 
tratando de categoria profissional, será descontada em folha, 
para custeio do sistema confederativo da representação sindical 
respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei; 

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a 
sindicato; 

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas 
negociações coletivas de trabalho; 

VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado 
nas organizações sindicais; 

VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a 
partir do registro da candidatura a cargo de direção ou 
representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um 
ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos 
termos da lei. 

 
Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à 

organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, 
atendidas as condições que a lei estabelecer. 

 
Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos 

trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre 
os interesses que devam por meio dele defender. 

 
§ 1º - A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e 

disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da 
comunidade. 

 
§ 2º - Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às 

penas da lei. 
 
Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e 

empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus 
interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de 
discussão e deliberação. 
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Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é 
assegurada a eleição de um representante destes com a 
finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto 
com os empregadores. 
 

...................................................................................... 
CAPÍTULO IV 

DOS DIREITOS POLÍTICOS 
 
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio 

universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para 
todos, e, nos termos da lei, mediante: 

 
I - plebiscito; 
II - referendo; 
III - iniciativa popular. 
 
§ 1º - O alistamento eleitoral e o voto são: 
 
I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos; 
II - facultativos para: 
 
a) os analfabetos; 
b) os maiores de setenta anos; 
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. 
 
§ 2º - Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, 

durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. 
 
§ 3º - São condições de elegibilidade, na forma da lei: 
 
I - a nacionalidade brasileira; 
II - o pleno exercício dos direitos políticos; 
III - o alistamento eleitoral; 
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição; 
V - a filiação partidária; 
VI - a idade mínima de: 
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a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da 

República e Senador; 
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado 

e do Distrito Federal; 
c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado 

Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz; 
d) dezoito anos para Vereador. 
 
§ 4º - São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. 
 
§ 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado 

e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, 
ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos 
para um único período subseqüente. 

  
§ 6º - Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da 

República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e 
os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis 
meses antes do pleito. 

 
§ 7º - São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o 

cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o segundo 
grau ou por adoção, do Presidente da República, de 
Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de 
Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses 
anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e 
candidato à reeleição. 

 
§ 8º - O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes 

condições: 
 
I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se 

da atividade; 
II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela 

autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no 
ato da diplomação, para a inatividade. 
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§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de 

inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a 
probidade administrativa, a moralidade para exercício de 
mandato considerada vida pregressa do candidato, e a 
normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do 
poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou 
emprego na administração direta ou indireta.  

 
§ 10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a 

Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da 
diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder 
econômico, corrupção ou fraude. 

 
§ 11 - A ação de impugnação de mandato tramitará em 

segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se 
temerária ou de manifesta má-fé. 

 
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja 

perda ou suspensão só se dará nos casos de: 
 
I - cancelamento da naturalização por sentença transitada 

em julgado; 
II - incapacidade civil absoluta; 
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto 

durarem seus efeitos; 
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou 

prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII; 
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º. 
 
Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em 

vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que 
ocorra até um ano da data de sua vigência.  
 

...................................................................................... 
TÍTULO IV 

Da Organização dos Poderes 
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...................................................................................... 

 
CAPÍTULO IV 

DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA 
Seção I 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis. 

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

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
 
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na 

forma da lei; 
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 

serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta 
Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia; 

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 
outros interesses difusos e coletivos; 

IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou 
representação para fins de intervenção da União e dos Estados, 
nos casos previstos nesta Constituição; 

V - defender judicialmente os direitos e interesses das 
populações indígenas; 

VI - expedir notificações nos procedimentos 
administrativos de sua competência, requisitando informações 
e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar 
respectiva; 

VII - exercer o controle externo da atividade policial, na 
forma da lei complementar mencionada no artigo anterior; 
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VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração 
de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de 
suas manifestações processuais; 

IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde 
que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a 
representação judicial e a consultoria jurídica de entidades 
públicas. 

 
§ 1º - A legitimação do Ministério Público para as ações 

civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas 
mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na 
lei. 

 
§ 2º As funções do Ministério Público só podem ser 

exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na 
comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da 
instituição.  

 
§ 3º O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á 

mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a 
participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua 
realização, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três 
anos de atividade jurídica e observando-se, nas nomeações, a 
ordem de classificação.  

 
§ 4º Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o 

disposto no art. 93.  
 
§ 5º A distribuição de processos no Ministério Público será 

imediata. 
 

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

Seção III 
DA ADVOCACIA E DA DEFENSORIA PÚBLICA 
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Art. 133. O advogado é indispensável à administração da 
justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no 
exercício da profissão, nos limites da lei. 

 
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.) 

 
§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da 

União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá 
normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de 
carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público 
de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da 
inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das 
atribuições institucionais.  

 
§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais 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. 
99, § 2º.  

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

TÍTULO VIII 
Da Ordem Social 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÃO GERAL 
 

Art. 193. A ordem social tem como base o primado do 
trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. 
 

CAPÍTULO II 
DA SEGURIDADE SOCIAL 

Seção I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, 
à previdência e à assistência social. 
 

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da 
lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes 
objetivos: 

 
I - universalidade da cobertura e do atendimento; 
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços 

às populações urbanas e rurais; 
III - seletividade e distributividade na prestação dos 

benefícios e serviços; 
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; 
V - eqüidade na forma de participação no custeio; 
VI - diversidade da base de financiamento; 
VII - caráter democrático e descentralizado da 

administração, mediante gestão quadripartite, com participação 
dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do 
Governo nos órgãos colegiados.  

Seção II 
DA SAÚDE 

 
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação. 

 
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de 

saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, 
sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 
execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, 
também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. 
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Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizado de acordo com as seguintes 
diretrizes: 

 
I - descentralização, com direção única em cada esfera de 

governo; 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 
III - participação da comunidade. 
 
§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos 

do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
além de outras fontes.  

 
§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços 
públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de 
percentuais calculados sobre:  

 
I - no caso da União, na forma definida nos termos da lei 

complementar prevista no § 3º;  
 
II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da 

arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos 
recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e 
inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos 
respectivos Municípios;  

III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o 
produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 
e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea 
b e § 3º. 

 
§ 3º Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a 

cada cinco anos, estabelecerá: 
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I - os percentuais de que trata o § 2º;  
II - os critérios de rateio dos recursos da União vinculados 

à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos 
Municípios, objetivando a progressiva redução das 
disparidades regionais;  

III - as normas de fiscalização, avaliação e controle das 
despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e 
municipal;  

IV - as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela 
União.  

 
§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão 

admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às 
endemias por meio de processo seletivo público, de acordo 
com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos 
específicos para sua atuação.  

 
§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a 

regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde 
e agente de combate às endemias.  

 
§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 

4º do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça 
funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de 
agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso 
de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, 
para o seu exercício.  

 
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
 
§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes 
deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 
preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 
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§ 2º - É vedada a destinação de recursos públicos para 
auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins 
lucrativos. 

 
§ 3º - É vedada a participação direta ou indireta de 

empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no 
País, salvo nos casos previstos em lei. 

 
§ 4º - A lei disporá sobre as condições e os requisitos que 

facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas 
para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a 
coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, 
sendo vedado todo tipo de comercialização. 

 
Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de 

outras atribuições, nos termos da lei: 
 
I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 

substâncias de interesse para a saúde e participar da produção 
de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, 
hemoderivados e outros insumos; 

II - executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; 

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de 
saúde; 

IV - participar da formulação da política e da execução das 
ações de saneamento básico; 

V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento 
científico e tecnológico; 

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o 
controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas 
para consumo humano; 

VII - participar do controle e fiscalização da produção, 
transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos 
psicoativos, tóxicos e radioativos; 

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. 
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Seção III 
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma 

de regime geral, de caráter contributivo e de filiação 
obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:  

 
I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e 

idade avançada;  
II - proteção à maternidade, especialmente à gestante;  
III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego 

involuntário;  
IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes 

dos segurados de baixa renda;  
V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao 

cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto 
no § 2º.  

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

 
§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de 

previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes 
condições:  

 
I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta 

anos de contribuição, se mulher;  
II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta 

anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o limite para 
os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que 
exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 
nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador 
artesanal.  

 
...................................................................................... 
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§ 12. Lei disporá sobre sistema especial de inclusão 
previdenciária para atender a trabalhadores de baixa renda e 
àqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao 
trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que 
pertencentes a famílias de baixa renda, garantindo-lhes acesso a 
benefícios de valor igual a um salário-mínimo 

 
§ 13. O sistema especial de inclusão previdenciária de que 

trata o § 12 deste artigo terá alíquotas e carências inferiores às 
vigentes para os demais segurados do regime geral de 
previdência social.  

 
Seção IV 

DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela 
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade 
social, e tem por objetivos: 

 
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice; 
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 

deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; 
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 
possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la 
provida por sua família, conforme dispuser a lei. 

 
Art. 204. As ações governamentais na área da assistência 

social serão realizadas com recursos do orçamento da 
seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, 
e organizadas com base nas seguintes diretrizes: 

 
I - descentralização político-administrativa, cabendo a 

coordenação e as normas gerais à esfera federal e a 
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coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas 
estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de 
assistência social; 

II - participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle das 
ações em todos os níveis. 

 
Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito 

Federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção 
social até cinco décimos por cento de sua receita tributária 
líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:  

 
I - despesas com pessoal e encargos sociais;  
II - serviço da dívida;  
III - qualquer outra despesa corrente não vinculada 

diretamente aos investimentos ou ações apoiados.  
 

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

CAPÍTULO VII 
DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO 

IDOSO 
 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial 
proteção do Estado. 

 
§ 1º - O casamento é civil e gratuita a celebração. 
 
§ 2º - O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da 

lei. 
 
§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a 

união estável entre o homem e a mulher como entidade 
familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 
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§ 4º - Entende-se, também, como entidade familiar a 
comunidade formada por qualquer dos pais e seus 
descendentes. 

 
§ 5º - Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal 

são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. 
 
§ 6º - O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, 

após prévia separação judicial por mais de um ano nos casos 
expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de 
dois anos. 

 
§ 7º - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa 

humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar 
é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar 
recursos educacionais e científicos para o exercício desse 
direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de 
instituições oficiais ou privadas. 

 
§ 8º - O Estado assegurará a assistência à família na pessoa 

de cada um dos que a integram, criando mecanismos para 
coibir a violência no âmbito de suas relações. 

 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 

 
§ 1º - O Estado promoverá programas de assistência 

integral à saúde da criança e do adolescente, admitida a 
participação de entidades não governamentais e obedecendo os 
seguintes preceitos: 
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I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados 
à saúde na assistência materno-infantil; 

II - criação de programas de prevenção e atendimento 
especializado para os portadores de deficiência física, sensorial 
ou mental, bem como de integração social do adolescente 
portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho 
e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços 
coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos 
arquitetônicos. 

 
 
§ 2º - A lei disporá sobre normas de construção dos 

logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de 
veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso 
adequado às pessoas portadoras de deficiência. 

 
§ 3º - O direito a proteção especial abrangerá os seguintes 

aspectos: 
 
I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao 

trabalho, observado o disposto no art. 7º, XXXIII; 
II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; 
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola; 
IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição 

de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa 
técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a 
legislação tutelar específica; 

V - obediência aos princípios de brevidade, 
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida 
privativa da liberdade; 

VI - estímulo do Poder Público, através de assistência 
jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao 
acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente 
órfão ou abandonado; 
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VII - programas de prevenção e atendimento especializado 
à criança e ao adolescente dependente de entorpecentes e 
drogas afins. 

 
§ 4º - A lei punirá severamente o abuso, a violência e a 

exploração sexual da criança e do adolescente. 
 
§ 5º - A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma 

da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por 
parte de estrangeiros. 

 
§ 6º - Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, 

ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, 
proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à 
filiação. 

 
§ 7º - No atendimento dos direitos da criança e do 

adolescente levar-se- á em consideração o disposto no art. 204. 
 
Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de 

dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial. 
 
Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os 

filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e 
amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. 

 
Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de 

amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na 
comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e 
garantindo-lhes o direito à vida. 

 
§ 1º - Os programas de amparo aos idosos serão executados 

preferencialmente em seus lares. 
 
§ 2º - Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a 

gratuidade dos transportes coletivos urbanos. 
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...................................................................................... 

Brasília, 5 de outubro de 1988. 
 

––––– • • • • • ––––– 
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Declaração Universal dos Direitos do Homem 
 

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

 
Artigo I 

 
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em 
relação uns aos outros com espírito de fraternidade. 

 
 

Artigo II 
 
1. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as 
liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de 
qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, 
opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou 
social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. 
 
2. Não será também feita nenhuma distinção fundada na 
condição política, jurídica ou internacional do país ou território 
a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território 
independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a 
qualquer outra limitação de soberania.  
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Artigo III 
 
Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança 
pessoal. 

 
Artigo IV 

 
Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão 
e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. 

 
Artigo V 

 
Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo 
cruel, desumano ou degradante. 

 
Artigo VI 

 
Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, 
reconhecido como pessoa perante a lei. 

 
Artigo VII 

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

 
Artigo VIII 

 
Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais 
competentes remédio efetivo para os atos que violem os 
direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela 
constituição ou pela lei. 

 
Artigo IX 

 
Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. 
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Artigo X 

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

 
Artigo XI 

 
1. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito 
de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha 
sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no 
qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias 
à sua defesa. 
 
2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão 
que, no momento, não constituíam delito perante o direito 
nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais 
forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável 
ao ato delituoso.  

 
Artigo XII 

 
Ninguém será sujeito à interferência em sua vida privada, em 
sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem a 
ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à 
proteção da lei contra tais interferências ou ataques. 

 
Artigo XIII 

 
1. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e 
residência dentro das fronteiras de cada Estado. 
 
2. Todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, 
inclusive o próprio, e a este regressar. 
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Artigo XIV 
 
1. Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de 
procurar e de gozar asilo em outros países. 
 
2. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição 
legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por 
atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. 

 
Artigo XV 

 
1. Todo homem tem direito a uma nacionalidade. 
 
2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, 
nem do direito de mudar de nacionalidade. 

 
Artigo XVI 

 
1. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer 
restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de 
contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais 
direitos em relação ao casamento, sua duração e sua 
dissolução. 
 
2. O casamento não será válido senão com o livre e pleno 
consentimento dos nubentes. 
3. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e 
tem direito à proteção da sociedade e do Estado. 

 
Artigo XVII 

 
1. Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em 
sociedade com outros. 
 
2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. 
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Artigo XVIII 
 
Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, 
consciência e religião; este direito inclui a liberdade de mudar 
de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião 
ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela 
observância, em público ou em particular. 

 
Artigo XIX 

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

 
Artigo XX 

 
1. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e 
associação pacífica. 
 
2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. 
 

Artigo XXI 
 
1. Todo ser humano tem o direito de fazer parte no governo de 
seu país diretamente ou por intermédio de representantes 
livremente escolhidos. 
 
2. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço 
público do seu país. 
 
3. A vontade do povo será a base da autoridade do governo; 
esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, 
por sufrágio universal, por voto secreto ou processo 
equivalente que assegure a liberdade de voto. 
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Artigo XXII 
 
Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à 
segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela 
cooperação internacional e de acordo com a organização e 
recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e 
culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre 
desenvolvimento da sua personalidade. 

 
Artigo XXIII 

 
1. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de 
emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à 
proteção contra o desemprego. 
 
2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a 
igual remuneração por igual trabalho. 
 
3. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma 
remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como 
à sua família, uma existência compatível com a dignidade 
humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios 
de proteção social. 
 
4. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles 
ingressar para proteção de seus interesses. 

 
Artigo XXIV 

 
Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a 
limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas 
periódicas. 

 
Artigo XXV 

 
1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de 
assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive 
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alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os 
serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso 
de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros 
casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias 
fora de seu controle. 
 
2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e 
assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora 
do matrimônio gozarão da mesma proteção social. 

 
Artigo XXVI 

 
1. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será 
gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A 
instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-
profissional será acessível a todos, bem como a instrução 
superior, esta baseada no mérito. 
 
2. A instrução será orientada no sentido do pleno 
desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento 
do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades 
fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a 
tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou 
religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em 
prol da manutenção da paz. 
 
3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de 
instrução que será ministrada a seus filhos. 

 
Artigo XXVII 

 
1. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da 
vida cultural da comunidade, de fruir das artes e de participar 
do progresso científico e de seus benefícios. 
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2. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses 
morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica 
literária ou artística da qual seja autor. 

 
Artigo XXVIII 

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

 
Artigo XXIX 

 
1. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na 
qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é 
possível. 
 
2. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano 
estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, 
exclusivamente com o fim de assegurar o devido 
reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e 
de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e 
do bem-estar de uma sociedade democrática. 
 
3. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, 
ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das 
Nações Unidas. 

 
Artigo XXX 

 
Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser 
interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo 
ou pessoa, do direito de exercer qualquer atividade ou praticar 
qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e 
liberdades aqui estabelecidos.  
 
 
Site: 
http://www.onu-brasil.org.br/documentos_direitoshumanos.php 

http://www.onu-/
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CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS POLÍTICOS DA 
MULHER 

 
As Partes Contratantes, 
 
Desejando por em execução o princípio da igualdade de 
direitos dos homens e das mulheres, contido na Carta das 
Nações Unidas, Reconhecendo que toda pessoa tem o direito 
de tomar parte na direção dos assuntos públicos de seu país, 
seja diretamente, seja por intermédio de representantes 
livremente escolhidos, ter acesso em condições de igualdade à 
funções públicas de seu país, e desejando conceder a homens e 
mulheres igualdade no gozo e exercício dos direitos políticos, 
de conformidade com a Carta das Nações Unidas e com as 
disposições da Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
Tendo decidido concluir uma Convenção com essa finalidade, 
estipularam as condições seguintes: 
 

Artigo 1 
 
As mulheres terão, em igualdade de condições com os homens, 
o direito de voto em todas as eleições, sem nenhuma restrição. 
 

Artigo 2 
 
As mulheres serão, em condições de igualdade com os homens, 
elegíveis para todos os organismos públicos de eleição, 
constituídos em virtude da legislação nacional, sem nenhuma 
restrição. 
 

Artigo 3 
 
As mulheres terão, em condições de igualdade, o mesmo 
direito que os homens de ocupar todos os postos públicos e de 
exercer todas as funções públicas estabelecidas em virtude da 
legislação nacional, sem nenhuma restrição. 
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Artigo 4 
 
1. A presente Convenção será aberta à assinatura de todos os 
Estados–Membros da Organização das Nações Unidas e de 
todo outro Estado ao qual a Assembléia Geral tenha 
endereçado convite para esse fim. 
 
2. Esta Convenção será ratificada e os Instrumentos de 
ratificação serão depositados junto ao Secretário – Geral da 
Organização das Nações Unidas. 
 

Artigo 5 
 
1. A presente Convenção será aberta à adesão de todos os 
Estados mencionados no parágrafo primeiro do artigo 4. 
 
2. A adesão se fará pelo depósito de um instrumento de adesão 
junto ao Secretário – Geral da Organização das Nações Unidas. 
 

Artigo 6 
 
1. A presente Convenção entrará em vigor noventa dias após a 
data do depósito do sexto Instrumento de ratificação ou adesão. 
 
2. Para cada um dos Estados que a ratificarem, ou que a ela 
aderirem após o depósito do sexto Instrumento de ratificação 
ou adesão, a presente Convenção entrará em vigor noventa dias 
após ter sido depositado o seu Instrumento de ratificação ou de 
adesão. 
 

Artigo 7 
 
Se, no momento da assinatura, da ratificação ou da adesão, um 
Estado formular uma reserva a um dos artigos da presente 
Convenção, o Secretário – Geral comunicará o texto da reserva 
a todos os Estados que são ou vierem a ser partes desta 
Convenção. Qualquer Estado que não aceitar a reserva poderá, 
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dentro do prazo de noventa dias, a partir da data dessa 
comunicação, (ou da data em que passou a fazer parte da 
Convenção), notificar ao Secretário – Geral que não aceita a 
dita reserva. Neste caso a Convenção não vigorará entre esse 
Estado e o Estado que formulou a reserva. 
 

Artigo 8 
 
1. Todo Estado Contratante poderá denunciar a presente 
Convenção por uma notificação escrita, endereçada ao 
Secretário – Geral da Organização das Nações Unidas. Essa 
denúncia se tornará efetiva, um ano após a data em que o 
Secretário – Geral tenha recebido a notificação. 
 
2.A presente Convenção cessará de vigorar a partir da data em 
que se tenha tornado efetiva a denúncia que reduz a menos de 
seis os Estados Contratantes. 
 

Artigo 9 
 
Toda controvérsia entre dois ou mais Estados Contratantes 
referente à interpretação ou aplicação da presente Convenção, 
que não tenha sido regulada por meio de negociação, será 
levada, a pedido de uma das partes, à Corte Internacional de 
Justiça para que ela se pronuncie, a menos que as partes 
interessadas convencionem outro modo de solução. 
 

Artigo 10 
 
Todos os Estados–Membros mencionados no parágrafo 
primeiro do artigo 4 da presente Convenção serão notificados 
pelo Secretário–Geral da Organização das Nações Unidas a 
respeito: 
 

1. das assinaturas apostas e dos Instrumentos de 
ratificação recebidos conforme o artigo 4;  
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2. dos Instrumentos de adesão recebidos conforme o 
artigo 5;  

3. da data na qual a presente Convenção entra em vigor 
conforme o artigo 6;  

4. das comunicações e notificações recebidas de acordo 
com o artigo 7;  

5. das notificações de denúncia recebidas conforme as 
disposições do parágrafo primeiro do artigo 8;  

6. da extinção resultante do parágrafo 2 do artigo 8. 
  

Artigo 11 
 
1. A presente Convenção, cujos textos em inglês, chinês, 
espanhol, francês ou russo, farão igualmente fé, será depositada 
nos arquivos da Organização das Nações Unidas. 
 
2. O Secretário–Geral da Organização das Nações Unidas 
providenciará a entrega de uma cópia autenticada a todos os 
Estados–Membros e aos Estados Não-Membros visados no 
parágrafo primeiro do artigo 4. 
 
A Convenção, foi assinada em New York, a 31 de Março de 
1953 
 

 
Site: 
http://afilosofia.no.sapo.pt/cidadania1b.htm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://afilosofia.no.sapo.pt/cidadania1b.htm
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CONVENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DE TODAS AS 
FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO CONTRA AS 

MULHERES (1979) 
 
 

 Os Estados-partes da Presente Convenção, 
 
 Considerando que a Carta das Nações Unidas reafirma a 
fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor 
da pessoa humana e na igualdade de direitos do homem e da 
mulher, 
 
 Considerando que a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos reafirma o princípio da não-discriminação e 
proclama que todos os seres humanos nascem livres e iguais 
em dignidade e direitos e que toda pessoa pode invocar todos 
os direitos e liberdades proclamados nessa Declaração, sem 
distinção alguma, inclusive de sexo, 
 
 Considerando que os Estados-partes nas Convenções 
Internacionais sobre Direitos Humanos têm a obrigação de 
garantir ao homem e à mulher a igualdade de gozo de todos os 
direitos econômicos, sociais, culturais, civis e políticos, 
 
 Observando, ainda, as resoluções, declarações e 
recomendações aprovadas pelas Nações Unidas e pelas 
agências especializadas para favorecer a igualdade de direito 
entre o homem e a mulher, 
 
 Preocupados, contudo com o fato de que, apesar destes 
diversos instrumentos, a mulher continue sendo objeto de 
grandes discriminações,  
 
 Relembrando que a discriminação contra a mulher 
violados princípios da igualdade de diretos e o respeito da 
dignidade humana dificulta a participação da mulher, nas 
mesmas condições que o homem, na vida política, social, 



 224

econômica e cultural de seu país, constitui um obstáculo ao 
aumento do bem-estar da sociedade e da família e dificulta o 
pleno desenvolvimento das potencialidades da mulher para 
prestar serviço a seu país e à humanidade, 
 
 Preocupados com o fato de que, em situações de 
pobreza, a mulher tem um acesso mínimo à alimentação, à 
saúde, à educação, à capacitação e às oportunidades de 
emprego, assim como à satisfação de outras necessidades,  
 
 Convencidos de que o estabelecimento da nova ordem 
econômica internacional baseada na equidade e na justiça 
contribuirá significativamente para a promoção da igualdade 
entre o homem e a mulher, 
 
 Salientando que a eliminação do apartheid, de todas as 
formas de racismo, discriminação racial, colonialismo, 
neocolonialismo, agressão, ocupação estrangeira e dominação e 
interferência nos assuntos internos dos Estados é essencial para 
o pleno exercício dos direitos do homem e da mulher, 
 
 Afirmando que o fortalecimento da paz e da segurança 
internacionais, o alívio da tensão internacional, a cooperação 
mútua entre todos os Estados, independentemente de seus 
sistemas econômicos e sociais, o desarmamento geral e 
completo, e em particular o desarmamento nuclear sob um 
estrito e efetivo controle internacional, a afirmação dos 
princípios de justiça, igualdade e proveito mútuo nas relações 
entre países e a realização do direito dos povos submetidos a 
dominação colonial e estrangeira e a ocupação estrangeira, à 
autodeterminação e independência, bem como o respeito da 
soberania nacional e da integridade territorial, promoverão o 
progresso e o desenvolvimento sociais, e, em conseqüência, 
contribuirão para a realização da plena igualdade entre o 
homem e a mulher, 
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 Convencidos de que a participação máxima da mulher, 
em igualdade de condições com o homem, em todos os 
campos, é indispensável para o desenvolvimento pleno e 
completo de um país, para o bem-estar do mundo e para a 
causa da paz,  
 
 Tendo presente a grande contribuição da mulher ao 
bem-estar da família e ao desenvolvimento da sociedade, até 
agora não plenamente reconhecida, a importância social da 
maternidade e a função dos pais na família e na educação dos 
filhos, e conscientes de que o papel da mulher na procriação 
não deve ser causa de discriminação, mas sim que a educação 
dos filhos exige a responsabilidade compartilhada entre 
homens e mulheres e a sociedade como um conjunto,  
 
 Reconhecendo que para alcançar a plena igualdade 
entre o homem e a mulher é necessário modificar o papel 
tradicional tanto do homem, como da mulher na sociedade e na 
família, 
 
 Resolvidos a aplicar os princípios enunciados na 
Declaração sobre a Eliminação da Discriminação contra a 
Mulher, e, para isto, a adotar as medidas necessárias a fim de 
suprimir essa discriminação em todas as suas formas e 
manifestações, 
 
 Acordam o seguinte: 
 
 
 
PARTE I 
 
 Artigo 1º - Para fins da presente Convenção, a 
expressão   "discriminação contra a mulher" significará toda 
distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha 
por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, 
gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu 
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estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, 
dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos 
político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer 
outro campo. 
 
 Artigo 2º - Os Estados-partes condenam a 
discriminação contra a mulher em todas as suas formas, 
concordam em seguir, por todos os meios apropriados e sem 
dilações, uma política destinada a eliminar a discriminação 
contra a mulher, e com tal objetivo se comprometem a: 

consagrar, se ainda não o tiverem feito, em suas 
Constituições nacionais ou em outra legislação apropriada, o 
princípio da igualdade do homem e da mulher e assegurar por 
lei outros meios apropriados à realização prática desse 
princípio;   

adotar medidas adequadas, legislativas e de outro 
caráter, com as sanções cabíveis e que proíbam toda 
discriminação contra a mulher;  

estabelecer a proteção jurídica dos direitos da mulher 
em uma base de igualdade com os do homem e garantir, por 
meio dos tribunais nacionais competentes e de outras 
instituições públicas, a proteção efetiva da mulher contra todo 
ato de discriminação;  

abster-se de incorrer em todo ato ou prática de 
discriminação contra a mulher e zelar para que as autoridades e 
instituições públicas atuem em conformidade com esta 
obrigação;  

tomar as medidas apropriadas para eliminar a 
discriminação contra a mulher praticada por qualquer pessoa, 
organização ou empresa;  

adotar todas as medidas adequadas, inclusive de caráter 
legislativo, para modificar ou derrogar leis, regulamentos, usos 
e práticas que constituam discriminação contra a mulher;  

derrogar todas as disposições penais nacionais que 
constituam discriminação contra a mulher.   
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Artigo 3º - Os Estados-partes tomarão, em todas as esferas e, 
em particular, nas esferas política, social, econômica e cultural, 
todas as medidas apropriadas, inclusive de caráter legislativo, 
para assegurar o pleno desenvolvimento e progresso da mulher, 
com o objetivo de garantir-lhe o exercício e o gozo dos direitos 
humanos e liberdades fundamentais em igualdade de condições 
com o homem. 
 
Artigo 4º - 1. A adoção pelos Estados-partes de medidas 
especiais de caráter temporário destinadas a acelerar a 
igualdade de fato entre o homem e a mulher não se considerará 
discriminação na forma definida nesta Convenção, mas de 
nenhuma maneira implicará, como conseqüência, a 
manutenção de normas desiguais ou separadas; essas medidas 
cessarão quando os objetivos de igualdade de oportunidade e 
tratamento houverem sido alcançados. 
 2. A adoção pelos Estados-partes de medidas especiais, 
inclusive as contidas na presente Convenção, destinadas a 
proteger a maternidade, não se considerará discriminatória. 
 
Artigo 5º - Os Estados-partes tomarão todas as medidas 
apropriadas para: 

modificar os padrões socioculturais de conduta de 
homens e mulheres, com vistas a alcançar a eliminação de 
preconceitos e práticas consuetudinárias e de qualquer outra 
índole que estejam baseados na idéia da inferioridade ou 
superioridade de qualquer dos sexos ou em funções 
estereotipadas de homens e mulheres; 

garantir que a educação familiar inclua uma 
compreensão adequada da maternidade como função social e o 
reconhecimento da responsabilidade comum de homens e 
mulheres, no que diz respeito à educação e ao desenvolvimento 
de seus filhos, entendendo-se que o interesse dos filhos 
constituirá a consideração primordial em todos os casos.  
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Artigo 6º - Os Estados-partes tomarão as medidas apropriadas, 
inclusive de caráter legislativo, para suprimir todas as formas 
de tráfico de mulheres e exploração de prostituição da mulher.  
 
PARTE II 
 
 Artigo 7º - Os Estados-partes tomarão todas as medidas 
apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na 
vida política e pública do país e, em particular, garantirão, em 
igualdade de condições com os homens o direito a: 

votar em todas as eleições e referendos públicos e ser 
elegível para todos os órgãos cujos membros sejam objeto de 
eleições públicas;  

participar na formulação de políticas governamentais e 
na execução destas, e ocupar cargos públicos e exercer todas as 
funções públicas em todos os planos governamentais;  

participar em organizações e associações não-
governamentais que se ocupem da vida pública e política do 
país.  
 
Artigo 8º - Os Estados-partes tomarão as medidas apropriadas 
para garantir à mulher, em igualdade de condições com o 
homem e sem discriminação alguma, a oportunidade de 
representar seu governo no plano internacional e de participar 
no trabalho das organizações internacionais. 
 
 Artigo 9º - 1. Os Estados-partes outorgarão às mulheres 
direitos iguais aos dos homens para adquirir, mudar ou 
conservar sua nacionalidade. Garantirão, em particular, que 
nem o casamento com um estrangeiro, nem a mudança de 
nacionalidade do marido durante o casamento modifiquem 
automaticamente a nacionalidade da esposa, a convertam em 
apátrida ou a obriguem a adotar a nacionalidade do cônjuge. 
 2. Os Estados-partes outorgarão à mulher os mesmos 
direitos que ao homem no que diz respeito à nacionalidade dos 
filhos. 
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PARTE III 
 
 Artigo 10 - Os Estados-partes adotarão todas as 
medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a 
mulher, a fim de assegurar-lhe a igualdade de direitos com o 
homem na esfera da educação e em particular para assegurar, 
em condições de igualdade entre homens e mulheres: 

 as mesmas condições de orientação em matéria 
de carreiras e capacitação profissional, acesso aos estudos e 
obtenção de diplomas nas instituições de ensino de todas as 
categorias, tanto em zonas rurais como urbanas; essa igualdade 
deverá ser assegurada na educação pré-escolar, geral, técnica e 
profissional, incluída a educação técnica superior, assim como 
todos os tipos de capacitação profissional;  

acesso aos mesmos currículos e mesmos exames, 
pessoal docente do mesmo nível profissional, instalações e 
material escolar da mesma qualidade;  

a eliminação de todo conceito estereotipado dos papéis 
masculino e feminino em todos os níveis e em todas as formas 
de ensino, mediante o estímulo à educação mista e a outros 
tipos de educação que contribuam para alcançar este objetivo e, 
em particular, mediante a modificação dos livros e programas 
escolares e adaptação dos métodos de ensino;  

as mesmas oportunidades para a obtenção de bolsas de 
estudo e outras subvenções para estudos;  

as mesmas oportunidades de acesso aos programas de 
educação supletiva, incluídos os programas de alfabetização 
funcional e de adultos, com vistas a reduzir, com a maior 
brevidade possível, a diferença de conhecimentos existentes 
entre o homem e a mulher;  

a redução da taxa de abandono feminino dos estudos e a 
organização de programas para aquelas jovens e mulheres que 
tenham deixado os estudos prematuramente; 
 as mesmas oportunidades para participar ativamente nos 
esportes e na educação física;  
 acesso a material informativo específico que contribua 
para assegurar a saúde e o bem-estar da família, incluída a 
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informação e o assessoramento sobre o planejamento da 
família.  
 
Artigo 11 - 1. Os Estados-partes adotarão todas as medidas 
apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na 
esfera do emprego a fim de assegurar, em condições de 
igualdade entre homens e mulheres, os mesmos direitos, em 
particular: 

o direito ao trabalho como direito inalienável de todo 
ser humano;  

 o direito às mesmas oportunidades de emprego, 
inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em 
questões de emprego;  

 o direito de escolher livremente profissão e emprego, o 
direito à promoção e à estabilidade no emprego e a todos os 
benefícios e outras condições de serviço, e o direito ao acesso à 
formação e à atualização profissionais, incluindo 
aprendizagem, formação profissional superior e treinamento 
periódico;  

 o direito a igual remuneração, inclusive benefícios, e 
igualdade de tratamento relativa a um trabalho de igual valor, 
assim como igualdade de tratamento com respeito à avaliação 
da qualidade do trabalho;  

 o direito à seguridade social, em particular em casos de 
aposentadoria, desemprego, doença, invalidez, velhice ou outra 
incapacidade para trabalhar, bem como o direito a férias pagas;  

 o direito à proteção da saúde e à segurança nas 
condições de trabalho, inclusive a salvaguarda da função de 
reprodução.  
2. A fim de impedir a discriminação contra a mulher por razões 
de casamento ou maternidade e assegurar a efetividade de seu 
direito a trabalhar, os Estados-partes tomarão as medidas 
adequadas para: 
  proibir, sob sanções, a demissão por motivo de 
gravidez ou de licença-maternidade e a discriminação nas 
demissões motivadas pelo estado civil;  
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implantar a licença-maternidade, com salário pago ou 
benefícios sociais comparáveis, sem perda do emprego 
anterior, antigüidade ou benefícios sociais;  

estimular o fornecimento de serviços sociais de apoio 
necessários para permitir que os pais combinem as obrigações 
para com a família com as responsabilidades do trabalho e a 
participação na vida pública, especialmente mediante o 
fomento da criação e desenvolvimento de uma rede de serviços 
destinada ao cuidado das crianças;  
 dar proteção especial às mulheres durante a gravidez 
nos tipos de trabalho comprovadamente prejudiciais a elas.   
3. A legislação protetora relacionada com as questões 
compreendidas neste artigo será examinada periodicamente à 
luz dos conhecimentos científicos e tecnológicos e será revista, 
derrogada ou ampliada, conforme as necessidades. 
 
Artigo 12 - 1. Os Estados-partes adotarão todas as medidas 
apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher na 
esfera dos cuidados médicos, a fim de assegurar, em condições 
de igualdade entre homens e mulheres, o acesso a serviços 
médicos, inclusive referentes ao planejamento familiar. 
2. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º, os Estados-partes 
garantirão à mulher assistência apropriada em relação à 
gravidez, ao parto e ao período posterior ao parto, 
proporcionando assistência gratuita quando assim for 
necessário, e lhe assegurarão uma nutrição adequada durante a 
gravidez e a lactância. 
 
Artigo 13 - Os Estados-partes adotarão todas as medidas 
apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher em 
outras esferas da vida econômica e social, a fim de assegurar, 
em condições de igualdade entre os homens e mulheres, os 
mesmos direitos, em particular: 

o direito a benefícios familiares;  
o direito a obter empréstimos bancários, hipotecas e 

outras formas de crédito financeiro;  
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o direito de participar em atividades de recreação, 
esportes e em todos os aspectos da vida cultural.  
 
Artigo 14 - 1. Os Estados-partes levarão em consideração os 
problemas específicos enfrentados pela mulher rural e o 
importante papel que desempenha na subsistência econômica 
de sua família, incluído seu trabalho em setores não-monetários 
da economia, e tomarão todas as medias apropriadas para 
assegurar a aplicação dos dispositivos desta Convenção à 
mulher das zonas rurais. 

2. Os Estados-partes adotarão todas as medidas 
apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher 
nas zonas rurais, a fim de assegurar, em condições de 
igualdade entre homens e mulheres, que elas participem no 
desenvolvimento rural e dele se beneficiem, e em particular 
assegurar-lhes-ão o direito a:  

participar da elaboração e execução dos planos de 
desenvolvimento em todos os níveis;  

ter acesso a serviços médicos adequados, inclusive 
informação, aconselhamento e serviços em matéria de 
planejamento familiar;    beneficiar-se 
diretamente dos programas de seguridade social; 

obter todos os tipos de educação e de formação, 
acadêmica e não-acadêmica, inclusive os relacionados à 
alfabetização funcional, bem como, entre outros, os benefícios 
de todos os serviços comunitários e de extensão, a fim de 
aumentar sua capacidade técnica;  

organizar grupos de auto-ajuda e cooperativas, a fim de 
obter igualdade de acesso às oportunidades econômicas 
mediante emprego ou trabalho por conta própria;  

participar de todas as atividades comunitárias;  
ter acesso aos créditos e empréstimos agrícolas, 

aos serviços de comercialização e às tecnologias apropriadas, e 
receber um tratamento igual nos projetos de reforma agrária e 
de restabelecimentos;  
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gozar de condições de vida adequadas, particularmente 
nas esferas da habitação, dos serviços sanitários, da eletricidade 
e do abastecimento de água, do transporte e das comunicações.  
 
PARTE IV 
 
 Artigo 15 - 1. Os Estados-partes reconhecerão à mulher 
a igualdade com o homem perante a lei. 
 2. Os Estados-partes reconhecerão à mulher, em matéria 
civis, uma capacidade jurídica idêntica à do homem e as 
mesmas oportunidades para o exercício desta capacidade. Em 
particular, reconhecerão à mulher iguais direitos para firmar 
contatos e administrar bens e dispensar-lhe-ão um tratamento 
igual em todas as etapas do processo nas Cortes de Justiça e 
nos Tribunais. 
 3. Os Estados-partes convêm em que todo contrato ou 
outro instrumento privado de efeito jurídico que tenda a 
restringir a capacidade jurídica da mulher será considerado 
nulo. 
 4. Os Estados-partes concederão ao homem e à mulher 
os mesmos direitos no que respeita à legislação relativa ao 
direito das pessoas, à liberdade de movimento e `liberdade de 
escolha de residência e domicílio.  
 
 Artigo 16 - 1. Os Estados-partes adotarão todas as 
medidas adequadas para eliminar a discriminação contra a 
mulher em todos os assuntos relativos ao casamento e às 
relações familiares e, em particular, com base na igualdade 
entre homens e mulheres assegurarão: 

o mesmo direito de contrair matrimônio;  
o mesmo direto de escolher livremente o cônjuge e de 

contrair matrimônio somente com o livre e pleno 
consentimento;  

os mesmos diretos e responsabilidades durante o 
casamento por ocasião de sua dissolução;  

os mesmos direitos e responsabilidades como país, 
qualquer que seja seu estado civil, em matérias pertinentes aos 
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filhos. Em todos os casos, os interesses dos filhos serão a 
consideração primordial;  

os mesmos direitos de decidir livre e responsavelmente 
sobre o número de filhos e sobre o intervalo entre os 
nascimentos e a ter acesso à informação, à educação e aos 
meios que lhes permitam exercer esses direitos; 

os mesmos direitos e responsabilidades com respeito à 
tutela, curatela, guarda e adoção dos filhos, ou institutos 
análogos, quando esses conceitos existirem na legislação 
nacional. Em todos os casos, os interesses dos filhos serão a 
consideração primordial;  

os mesmos direitos pessoais como marido e mulher, 
inclusive o direito de escolher sobrenome, profissão e 
ocupação;  

os mesmos direitos a ambos os cônjuges em matéria de 
propriedade, aquisição, gestão, administração, gozo e 
disposição dos bens, tanto a título gratuito oneroso. 
2. Os esponsais e o casamento de uma criança não terão efeito 
legal e todas as medidas necessárias, inclusive as de caráter 
legislativo, serão adotadas para estabelecer uma idade mínima 
para o casamento e para tornar obrigatória a inscrição de 
casamento em registro oficial . 
 
 
 
 
PARTE V 
 
 Artigo 17 - 1. Com o fim de examinar os progressos 
alcançados na aplicação desta Convenção, será estabelecido um 
Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher 
(doravante denominado "Comitê"), composto, no momento da 
entrada em vigor da Convenção, de dezoito e, após sua 
ratificação ou adesão pelo trigésimo quinto Estado-parte, de 
vinte e três peritos de grande prestígio moral e competência na 
área abarcada pela Convenção. Os peritos serão eleitos pelos 
Estados-partes e exercerão suas funções a título pessoal; será 
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levada em conta uma distribuição geográfica eqüitativa e a 
representação das formas diversas de civilização, assim como 
dos principais sistemas jurídicos. 
 2. Os membros do Comitê serão eleitos em votação 
secreta dentre uma lista de pessoas indicadas pelos Estados-
partes. Cada Estado-parte pode indicar uma pessoa dentre os 
seus nacionais. 
 3. A primeira eleição se realizará seis meses após a data 
da entrada em vigor da presente Convenção. Ao menos três 
meses antes da data de cada eleição, o Secretário Geral da 
Organização das Nações Unidas enviará uma carta aos 
Estados-partes para convidá-los a apresentar suas candidaturas 
no prazo de dois meses. O Secretário Geral da Organização das 
Nações Unidas organizará uma lista, por ordem alfabética, de 
todos os candidatos assim designados, com indicações dos 
Estados-partes que os tiverem designado, e a comunicará aos 
Estados-partes. 
 4. Os membros do Comitê serão eleitos durante uma 
reunião dos Estados-partes convocada pelo Secretário Geral 
das Nações Unidas. Nesta reunião, na qual o quorum será 
estabelecido por dois terços dos Estados-partes, serão eleitos 
membros do Comitê os candidatos que obtiverem o maior 
número de votos e a maioria absoluta dos votos dos 
representantes dos Estados-partes presentes e votantes. 
 5. Os membros do Comitê serão eleitos para um 
mandato de quatro anos. Entretanto, o mandato de nove dos 
membros eleitos na primeira eleição expirará ao final de dois 
anos, imediatamente após a primeira eleição, os nomes desses 
nove membros serão escolhidos, por sorteio, pelo Presidente do 
Comitê. 
 6. A eleição dos cinco membros adicionais do Comitê 
realizar-se-á em conformidade com o disposto nos parágrafos 
2º, 3º e 4º deste artigo, após o depósito do trigésimo quinto 
instrumento de ratificação ou adesão. O mandato de dois dos 
membros adicionais eleitos nessa ocasião, cujos nomes serão 
escolhidos, por sorteio, pelo Presidente do Comitê, expirará ao 
fim de dois anos. 
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 7. Para preencher as vagas fortuitas, o Estado-parte cujo 
perito tenha deixado de exercer suas funções de membro do 
Comitê nomeará outro perito entre seus nacionais, sob reserva 
da aprovação do Comitê.  
 8. Os membros do Comitê, mediante aprovação da 
Assembléia Geral, receberão remuneração dos recursos das 
Nações Unidas, na forma e condições que a Assembléia Geral 
decidir, tendo em vista a importância das funções do Comitê. 
 9. O Secretário Geral da Organização das Nações 
Unidas colocará à disposição do Comitê o pessoal e os serviços 
necessários ao desempenho eficaz das funções que lhe são 
atribuídas em virtude da presente Convenção. 
 
 Artigo 18 - 1. Os Estados-partes comprometem-se a 
submeter ao Secretário Geral das Nações Unidas, para exame 
do Comitê, um relatório sobre as medidas legislativas, 
judiciárias, administrativas ou outras que adotarem para 
tornarem efetivas as disposições desta Convenção e dos 
progressos alcançados a respeito: 

no prazo de um ano, a partir da entrada em vigor da 
Convenção para o Estado interessado; e  

posteriormente, pelo menos a cada quatro anos e toda 
vez que o Comitê vier a solicitar.  

2. Os relatórios poderão indicar fatores e dificuldades 
que influam no grau de cumprimento das obrigações 
estabelecidas por esta Convenção.  
 
Artigo 19 - 1. O Comitê adotará seu próprio regulamento.  
2. O Comitê elegerá sua Mesa para um período de dois anos. 
 
Artigo 20 - 1. O Comitê se reunirá normalmente todos os anos, 
por um período não superior a duas semanas, para examinar os 
relatórios que lhe sejam submetidos, em conformidade com o 
artigo 18 desta Convenção. 
2. As reuniões do Comitê realizar-se-ão normalmente na sede 
das Nações Unidas ou em qualquer outro lugar que o Comitê 
determine. 
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Artigo 21 - 1. O Comitê, através do Conselho Econômico e 
Social das Nações Unidas, informará anualmente a Assembléia 
Geral das Nações Unidas de suas atividades e poderá 
apresentar sugestões e recomendações de caráter geral, 
baseadas no exame dos relatórios e em informações recebidas 
dos Estados-partes. Essas sugestões e recomendações de 
caráter geral serão incluídas no relatório do Comitê juntamente 
com as observações que os Estados-partes tenham porventura 
formulado. 
2. O Secretário Geral das Nações Unidas transmitirá, para 
informação, os relatórios do Comitê à Comissão sobre a 
Condição da Mulher. 
 
Artigo 22 - As agências especializadas terão direito a estar 
representadas no exame da aplicação das disposições desta 
Convenção que correspondam à esfera de suas atividades. O 
Comitê poderá convidar as agências especializadas a apresentar 
relatórios sobre a aplicação da Convenção em áreas que 
correspondam à esfera de suas atividades. 
 
PARTE VI 
 
Artigo 23 - Nada do disposto nesta Convenção prejudicará 
qualquer disposição que seja mais propícia à obtenção da 
igualdade entre homens e mulheres e que esteja contida: 

na legislação de um Estado-parte; ou  
em qualquer outra convenção, tratado ou acordo 

internacional 
vigente nesse Estado.  
 
Artigo 24 - Os Estados-partes comprometem-se a adotar todas 
as medidas necessárias de âmbito nacional para alcançar a 
plena realização dos direitos reconhecidos nesta Convenção. 
 
Artigo 25 - 1. A presente Convenção estará aberta à assinatura 
de todos os Estados. 
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2. O Secretário Geral da Organização das Nações Unidas fica 
designado depositário desta Convenção. 
3. Esta Convenção está sujeita à ratificação. Os instrumentos 
de ratificação serão depositados junto ao Secretário Geral da 
Organização das Nações Unidas. 
4. Esta Convenção está aberta à adesão de todos os Estados. 
Far-se-á a adesão mediante depósito do instrumento de adesão 
junto ao Secretário Geral das Nações Unidas. 
 
Artigo 26 - 1. Qualquer Estado-parte poderá, em qualquer 
momento, formular pedido de revisão desta Convenção, 
mediante notificação escrita dirigida ao Secretário Geral da 
Organização das Nações Unidas. 
2. A Assembléia Geral das Nações Unidas decidirá sobre as 
medidas a serem tomadas, se for o caso, com respeito a esse 
pedido. 
 
Artigo 27 - 1. A presente Convenção entrará em vigor no 
trigésimo dia a contar da data em que o vigésimo instrumento 
de ratificação ou adesão houver sido depositado junto ao 
Secretário Geral das Nações Unidas. 
2. Para os Estados que vierem a ratificar a presente Convenção 
ou a ela aderir após o depósito do vigésimo instrumento de 
ratificação ou adesão, a Convenção entrará em vigor no 
trigésimo dia a contar da data em que o Estado em questão 
houver depositado seu instrumento de ratificação ou adesão. 
Artigo 28 - 1. O Secretário Geral das Nações Unidas receberá e  
enviará a todos os Estados o texto das reservas feitas pelos 
Estados no momento da ratificação ou adesão.  
2. Não será permitida uma reserva incompatível com o objeto e 
o propósito desta Convenção. 
3. As reservas poderão ser retiradas a qualquer momento por 
uma notificação endereçada com esse objetivo ao Secretário 
Geral das Nações Unidas, que informará a todos os Estados a 
respeito. A notificação surtirá efeito na data de seu 
recebimento. 
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Artigo 29 - 1. As controvérsias entre dois ou mais Estados-
partes, com relação à interpretação ou aplicação da presente 
Convenção, que não puderem ser dirimidas por meio de 
negociação serão, a pedido de um deles, submetidas à 
arbitragem. Se, durante os seis meses seguintes à data do 
pedido de arbitragem, as Partes não lograrem pôr-se de acordo 
quanto aos termos do compromisso de arbitragem, qualquer 
das Partes poderá submeter a controvérsia à Corte Internacional 
de Justiça, mediante solicitação feita em conformidade com o 
Estatuto da Corte. 
2. Cada Estado-parte poderá declarar, por ocasião da assinatura 
ou ratificação da presente Convenção, que não se considera 
obrigado pelo parágrafo anterior. Os demais Estados-partes não 
estarão obrigados pelo referido parágrafo com relação a 
qualquer Estado-parte que houver formulado reserva dessa 
natureza. 
3. Todo Estado-parte que houver formulado reserva em 
conformidade com o parágrafo anterior poderá, a qualquer 
momento, tornar sem efeito essa reserva, mediante notificação 
endereçada ao Secretário Geral das Nações Unidas. 
 
Artigo 30 - A presente Convenção, cujos textos em árabe, 
chinês, espanhol, francês, inglês e russo são igualmente 
autênticos, será depositada junto ao Secretário Geral das 
Nações Unidas. 
 
 Este testemunho do que os abaixo assinados, 
devidamente autorizados, assinaram a presente Convenção. 
 
* Adotada pela Resolução n. 34/180 da Assembléia Geral das 
Nações Unidas, em 
18 de dezembro de 1979 e ratificada pelo Brasil em 1º de 
fevereiro de 1984. 
 

Site: 
http://www2.mre.gov.br/dts/cedaw_p.doc 
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PROTOCOLO FACULTATIVO À CONVENÇÃO 
SOBRE A ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE 

DISCRIMINAÇÃO CONTRA A MULHER 
  
Os Estados Partes do presente Protocolo, 
 
Observando que na Carta das Nações Unidas se reafirma a fé 
nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor da 
pessoa humana e na igualdade de direitos entre homens e 
mulheres, 
 
Observando, ainda, que a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos proclama que todos os seres humanos nascem livres 
e iguais em dignidade e direitos e que cada pessoa tem todos os 
direitos e liberdades nela proclamados, sem qualquer tipo de 
distinção, incluindo distinção baseada em sexo, 
 
Lembrando que as Convenções Internacionais de Direitos 
Humanos e outros instrumentos internacionais de direitos 
humanos proíbem a discriminação baseada em sexo, 
 
Lembrando, ainda, a Convenção sobre a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação Contra a Mulher (doravante 
denominada "a Convenção"), na qual os Estados Partes 
condenam a discriminação contra a mulher em todas as suas 
formas e concordam em buscar, de todas as maneiras 
apropriadas e sem demora, uma política de eliminação da 
discriminação contra a mulher, 
 
Reafirmando sua determinação de assegurar o pleno e 
equitativo gozo pelas mulheres de todos os direitos e liberdades 
fundamentais e de agir de forma efetiva para evitar violações 
desses direitos e liberdades, 
 
Concordaram com o que se segue: 
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Artigo 1 
 
Cada Estado Parte do presente Protocolo (doravante 
denominado "Estado Parte") reconhece a competência do 
Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher 
(doravante denominado " o Comitê") para receber e considerar 
comunicações apresentadas de acordo com o Artigo 2 deste 
Protocolo. 
  

Artigo 2 
 
As comunicações podem ser apresentadas por indivíduos ou 
grupos de indivíduos, que se encontrem sob a jurisdição do 
Estado Parte e aleguem ser vítimas de violação de quaisquer 
dos direitos estabelecidos na Convenção por aquele Estado 
Parte, ou em nome desses indivíduos ou grupos de indivíduos. 
Sempre que for apresentada em nome de indivíduos ou grupos 
de indivíduos, a comunicação deverá contar com seu 
consentimento, a menos que o autor possa justificar estar 
agindo em nome deles sem o seu consentimento. 
  

Artigo 3 
 
As comunicações deverão ser feitas por escrito e não poderão 
ser anônimas. Nenhuma comunicação relacionada a um Estado 
Parte da Convenção que não seja parte do presente Protocolo 
será recebida pelo Comitê. 
  

Artigo 4 
 
1. O Comitê não considerará a comunicação, exceto se tiver 
reconhecido que todos os recursos da jurisdição interna foram 
esgotados ou que a utilização desses recursos estaria sendo 
protelada além do razoável ou deixaria dúvida quanto a 
produzir o efetivo amparo. 
 
2. O Comitê declarará inadmissível toda comunicação que: 
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(a) se referir a assunto que já tiver sido examinado pelo Comitê 
ou tiver sido ou estiver sendo examinado sob outro 
procedimento internacional de investigação ou solução de 
controvérsias; 
(b)    for incompatível com as disposições da Convenção; 
(c) estiver manifestamente mal fundamentada ou não 
suficientemente consubstanciada; 
(d) constituir abuso do direito de submeter comunicação; 
(e)    tiver como objeto fatos que tenham ocorrido antes da 
entrada em vigor do presente Protocolo para o Estado Parte em 
questão, a não ser no caso de tais fatos terem tido continuidade 
após aquela data. 
  

Artigo 5 
 
1. A qualquer momento após o recebimento de comunicação e 
antes que tenha sido alcançada determinação sobre o mérito da 
questão, o Comitê poderá transmitir ao Estado Parte em 
questão, para urgente consideração, solicitação no sentido de 
que o Estado Parte tome as medidas antecipatórias necessárias 
para evitar possíveis danos irreparáveis à vítima ou vítimas da 
alegada violação. 
 
2. Sempre que o Comitê exercer seu arbítrio segundo o 
parágrafo 1 deste Artigo, tal fato não implica determinação 
sobre a admissibilidade ou mérito da comunicação. 
  

Artigo 6 
 
1. A menos que o Comitê considere que a comunicação seja 
inadmissível sem referência ou Estado Parte em questão, e 
desde que o indivíduo ou indivíduos consintam na divulgação 
de sua identidade ao Estado Parte, o Comitê levará 
confidencialmente à atenção do Estado Parte em questão a 
comunicação por ele recebida no âmbito do presente Protocolo. 
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2. Dentro de seis meses, o Estado Parte que receber a 
comunicação apresentará ao Comitê explicações ou 
declarações por escrito esclarecendo o assunto e o remédio, se 
houver, que possa ter sido aplicado pelo Estado Parte. 
  

Artigo 7 
 
1. O Comitê considerará as comunicações recebidas segundo o 
presente Protocolo à luz das informações que vier a receber de 
indivíduos ou grupos de indivíduos, ou em nome destes, ou do 
Estado Parte em questão, desde que essa informação seja 
transmitida às partes em questão. 
 
2. O Comitê realizará reuniões fechadas ao examinar as 
comunicações no âmbito do presente Protocolo. 
 
3. Após examinar a comunicação, o Comitê transmitirá suas 
opiniões a respeito, juntamente com sua recomendação, se 
houver, às partes em questão. 
 
4. O Estado Parte dará a devida consideração às opiniões do 
Comitê, juntamente com as recomendações deste último, se 
houver, e apresentará ao Comitê, dentro de seis meses, resposta 
por escrito incluindo informações sobre quaisquer ações 
realizadas à luz das opiniões e recomendações do Comitê. 
 
5. O Comitê poderá convidar o Estado Parte a apresentar 
informações adicionais sobre quaisquer medidas que o Estado 
Parte tenha tomado em resposta às opiniões e recomendações 
do Comitê, se houver, incluindo, quando o Comitê julgar 
apropriado, informações que passem a constar de relatórios 
subseqüentes do Estado Parte segundo o Artigo 18 da 
Convenção. 
  

Artigo 8 
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1. Caso o Comitê receba informação fidedigna indicando 
graves ou sistemáticas violações por um Estado Parte dos 
direitos estabelecidos na Convenção, o Comitê convidará o 
Estado Parte a cooperar no exame da informação e, para esse 
fim, a apresentar observações quanto à informação em questão. 
 
2. Levando em conta quaisquer observações que possam ter 
sido apresentadas pelo Estado Parte em questão, bem como 
outras informações fidedignas das quais disponha, o Comitê 
poderá designar um ou mais de seus membros para conduzir 
uma investigação e apresentar relatório urgentemente ao 
Comitê. Sempre que justificado, e com o consentimento do 
Estado Parte, a investigação poderá incluir visita ao território 
deste último. 
 
3. Após examinar os resultados da investigação, o Comitê os 
transmitirá ao Estado Parte em questão juntamente com 
quaisquer comentários e recomendações. 
 
4. O Estado Parte em questão deverá, dentro de seis meses do 
recebimento dos resultados, comentários e recomendações do 
Comitê, apresentar suas observações ao Comitê. 
 
5. Tal investigação será conduzida em caráter confidencial e a 
cooperação do Estado Parte será buscada em todos os estágios 
dos procedimentos. 
 

Artigo 9 
 
1. O Comitê poderá convidar o Estado Parte em questão a 
incluir em seu relatório, segundo o Artigo 18 da Convenção, 
pormenores de qualquer medida tomada em resposta à 
investigação conduzida segundo o Artigo 18 deste Protocolo. 
 
2. O Comitê poderá, caso necessário, após o término do 
período de seis meses mencionado no Artigo 8.4 deste 
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Protocolo, convidar o Estado Parte a informá-lo das medidas 
tomadas em resposta à mencionada investigação. 
  

Artigo 10 
 
1. Cada Estado Parte poderá, no momento da assinatura ou 
ratificação do presente Protocolo ou no momento em que a este 
aderir, declarar que não reconhece a competência do Comitê 
disposta nos Artigos 8 e 9 deste Protocolo. 
 
2. O Estado Parte que fizer a declaração de acordo com o 
Parágrafo 1 deste Artigo 10 poderá, a qualquer momento, 
retirar essa declaração através de notificação ao Secretário-
Geral. 
  

Artigo 11 
 
Os Estados Partes devem tomar todas as medidas apropriadas 
para assegurar que os indivíduos sob sua jurisdição não fiquem 
sujeitos a maus tratos ou intimidação como conseqüência de 
sua comunicação com o Comitê nos termos do presente 
Protocolo. 
  

Artigo 12 
 
O Comitê incluirá em seu relatório anual, segundo o Artigo 21 
da Convenção, um resumo de suas atividades nos termos do 
presente Protocolo. 
  

Artigo 13 
 
Cada Estado Parte compromete-se a tornar públicos e 
amplamente conhecidos a Convenção e o presente Protocolo e 
a facilitar o acesso à informação acerca das opiniões e 
recomendações do Comitê, em particular sobre as questões que 
digam respeito ao próprio Estado Parte. 
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Artigo 14 
 
O Comitê elaborará suas próprias regras de procedimento a 
serem seguidas no exercício das funções que lhe são conferidas 
no presente Protocolo. 
  

Artigo 15 
 
1. O presente Protocolo estará aberto à assinatura por qualquer 
Estado que tenha ratificado ou aderido à Convenção. 
 
2. O presente Protocolo estará sujeito à ratificação por qualquer 
Estado que tenha ratificado ou aderido à Convenção. Os 
instrumentos de ratificação deverão ser depositados junto ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas. 
 
3. O presente Protocolo estará aberto à adesão por qualquer 
Estado que tenha ratificado ou aderido à Convenção. 
 
4. A adesão será efetivada pelo depósito de instrumento de 
adesão junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas. 
  

Artigo 16 
 
1. O presente Protocolo entrará em vigor três meses após a data 
do depósito junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas do 
décimo instrumento de ratificação ou adesão. 
 
2. Para cada Estado que ratifique o presente Protocolo ou a ele 
venha a aderir após sua entrada em vigor, o presente Protocolo 
entrará em vigor três meses após a data do depósito de seu 
próprio instrumento de ratificação ou adesão. 
  

Artigo 17 
 
Não serão permitidas reservas ao presente Protocolo. 
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Artigo 18 
 
1. Qualquer Estado Parte poderá propor emendas ao presente 
Protocolo e dar entrada a proposta de emendas junto ao 
Secretário-Geral das Nações Unidas. O Secretário-Geral 
deverá, nessa ocasião, comunicar as emendas propostas aos 
Estados Partes juntamente com solicitação de que o notifiquem 
caso sejam favoráveis a uma conferência de Estados Partes 
com o propósito de avaliar e votar a proposta. Se ao menos um 
terço dos Estados Partes for favorável à conferência, o 
Secretário-Geral deverá convocá-la sob os auspícios das 
Nações Unidas. Qualquer emenda adotada pela maioria dos 
Estados Partes presentes e votantes na conferência será 
submetida à Assembléia-Geral das Nações Unidas para 
aprovação. 
 
2. As emendas entrarão em vigor tão logo tenham sido 
aprovadas pela Assembléia-Geral das Nações Unidas e aceitas 
por maioria de dois terços dos Estados Partes do presente 
Protocolo, de acordo com seus respectivos processos 
constitucionais. 
 
3. Sempre que as emendas entrarem em vigor, obrigarão os 
Estados Partes que as tenham aceitado, ficando os outros 
Estados Partes obrigados pelas disposições do presente 
Protocolo e quaisquer emendas anteriores que tiverem aceitado. 
  

Artigo 19 
 
1. Qualquer Estado Parte poderá denunciar o presente 
Protocolo a qualquer momento por meio de notificação por 
escrito endereçada ao Secretário-Geral das Nações Unidas. A 
denúncia terá efeito seis meses após a data do recebimento da 
notificação pelo Secretário-Geral. 
 
2. A denúncia não prejudicará a continuidade da aplicação das 
disposições do presente Protocolo em relação a qualquer 
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comunicação apresentada segundo o Artigo 2 deste Protocolo e 
a qualquer investigação iniciada segundo o Artigo 8 deste 
Protocolo antes da data de vigência da denúncia. 
  

Artigo 20 
 
O Secretário-Geral das Nações Unidas informará a todos os 
Estados sobre: 
 
(a) Assinaturas, ratificações e adesões ao presente Protocolo; 
(b) Data de entrada em vigor do presente Protocolo e de 
qualquer emenda feita nos termos do Artigo 18 deste 
Protocolo; 
(c)    Qualquer denúncia feita segundo o Artigo 19 deste 
Protocolo. 
  

Artigo 21 
 
1. O presente Protocolo, do qual as versões em árabe, chinês, 
inglês, francês, russo e espanhol são igualmente autênticas, 
será depositado junto aos arquivos das Nações Unidas. 
 
2. O Secretário-Geral das Nações Unidas transmitirá cópias 
autenticadas do presente Protocolo a todos os estados 
mencionados no Artigo 25 da Convenção. 
 
Site: 
http://www2.mre.gov.br/dai/protcedaw.htm
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.mre.gov.br/dai/protcedaw.htm
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CONVENÇÃO INTERAMERICANA PARA PREVENIR, 

PUNIR E ERRADICAR A VIOLÊNCIA CONTRA A 
MULHER, "CONVENÇÃO DE BELÉM DO PARÁ" 

 
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 por que 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 
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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: 
 

CAPITULO I  
 

DEFINIÇÃO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
 

Artigo 1º 
 
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. 
 

Artigo 2º 
 
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, seqüestro 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. 
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CAPÍTULO II  
DIREITOS PROTEGIDOS 

 
Artigo 3º 

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

Artigo 4º 
 
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 5º 

 
Toda mulher poderá exercer livre e plenamente seus direitos 
civis, políticos, econômicos, sociais e culturais e contará com a 
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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 6º 
 
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 

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. 
 

CAPÍTULO III 
 

DEVERES DOS ESTADOS 
 

Artigo 7º 
 
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; 
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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 à violência, inclusive, entre outros, 
medidas de proteção, juízo oportuno e efetivo acesso a tais 
processos; 

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. 
 

Artigo 8º 
 
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 
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pela aplicação da lei, bem como do pessoal encarregado da 
implementação de políticas de prevenção, punição e 
erradicação da violência contra a mulher; 

d) prestar serviços especializados apropriados à mulher 
sujeitada à 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 à 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, conseqüências 
e freqüência 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 idéias e experiências, bem como a execução de 
programas destinados à proteção da mulher sujeitada à 
violência. 

 
Artigo 9º 

 
Para a adoção das medidas a que se refere este capítulo, os 
Estados Partes levarão especialmente em conta a situação de 
vulnerabilidade à violência a que a mulher possa estar 
submetida em razão, entre outras, de sua condição étnica, de 
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migrante, de refugiada ou de deslocada. Para tais fins também 
será considerada a mulher que é objeto de violência quando 
está grávida, quando é deficiente, menor de idade, anciã, ou 
quando se encontra em situação sócioeconômica desfavorável 
ou afetada por situações de conflitos armados ou de privação 
de liberdade. 
 

CAPITULO IV 
MECANISMOS INTERAMERICANOS DE PROTEÇÃO 

 
Artigo 10º 

 
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. 
 

Artigo 11º 
 
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 12º 
 
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 
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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 13º 

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

Artigo 14º 
 
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 15º 
 
Esta Convenção fica aberta à assinatura de todos os Estados 
membros da Organização dos Estados Americanos. 
 

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

Artigo 17º 
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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 18º 

 
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 19º 

 
Qualquer Estado Parte poderá apresentar à Assembléia 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 20º 
 
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 
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Convenção. Essas declarações ulteriores serão transmitidas à 
Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos e 
entrarão em vigor trinta dias depois de recebidas. 
 

 
Artigo 21º 

 
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 dia a partir da data 
em que esse Estado houver depositado seu instrumento de 
ratificação ou adesão. 
 

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

Artigo 23º 
 
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 24º 
 
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 
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depósito do instrumento de denúncia, cessarão os efeitos da 
Convenção para o Estado denunciante, mas subsistirão para os 
demais Estados Partes. 
 

Artigo 25º 
 
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, no Vigésimo Quarto Período Ordinário de Sessões da 
Assembleia Geral) 
 
INÍCIO DA VIGÊNCIA: 5 de Março de 1995 
 
Site: 
http://www.oas.org/juridico/portuguese/treaties/A-61.htm 
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COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS 
HUMANOS 

 
ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS 

 
RELATÓRIO ANUAL 2000 

 
RELATÓRIO N° 54/01* 

CASO 12.051 
MARIA DA PENHA MAIA FERNANDES 

BRASIL 
4 de abril de 2001 

 
I. RESUMO 
 
1. Em 20 de agosto de 1998, a Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos (doravante denominada “a Comissão”) 
recebeu uma denúncia apresentada pela Senhora Maria da 
Penha Maia Fernandes, pelo Centro pela Justiça e pelo Direito 
Internacional (CEJIL) e pelo Comitê Latino-Americano de 
Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM) (doravante 
denominados “os peticionários”), baseada na competência que 
lhe conferem os artigos 44 e 46 da Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos (doravante denominada “a 
Convenção” ou “a Convenção Americana) e o artigo 12 da 
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará ou 
CVM). 
 
2. 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 
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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. Denuncia-se a violação dos 
artigos 1(1) (Obrigação de respeitar os direitos); 8 (Garantias 
judiciais); 24 (Igualdade perante a lei) e 25 (Proteção judicial) 
da Convenção Americana, em relação aos artigos II e XVIII da 
Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem 
(doravante denominada “a Declaração”), bem como dos artigos 
3, 4,a,b,c,d,e,f,g, 5 e 7 da Convenção de Belém do Pará. A 
Comissão fez passar a petição pelos trâmites regulamentares. 
Uma vez que o Estado não apresentou comentários sobre a 
petição, apesar dos repetidos requerimentos da Comissão, os 
peticionários solicitaram que se presuma serem verdadeiros os 
fatos relatados na petição aplicando-se o artigo 42 do 
Regulamento da Comissão. 
 
3. A Comissão analisa neste relatório os requisitos de 
admissibilidade e considera que a petição é admissível em 
conformidade com os artigos 46(2)(c) e 47 da Convenção 
Americana e o artigo 12 da Convenção de Belém do Pará. 
Quanto ao fundo da questão denunciada, a Comissão conclui 
neste relatório, elaborado segundo o disposto no artigo 51 da 
Convenção, que o Estado violou, em prejuízo da Senhora 
Maria da Penha Maia Fernandes, os direitos às garantias 
judiciais e à proteção judicial assegurados pelos artigos 8 e 25 
da Convenção Americana, em concordância com a obrigação 
geral de respeitar e garantir os direitos, prevista no artigo 1(1) 
do referido instrumento e nos artigos II e XVII da Declaração, 
bem como no artigo 7 da Convenção de Belém do Pará. 
Conclui também que essa violação segue um padrão 
discriminatório com respeito a tolerância da violência 
doméstica contra mulheres no Brasil por ineficácia da ação 
judicial. A Comissão recomenda ao Estado que proceda a uma 
investigação séria, imparcial e exaustiva para determinar a 
responsabilidade penal do autor do delito de tentativa de 
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homicídio em prejuízo da Senhora Fernandes e para determinar 
se há outros fatos ou ações de agentes estatais que tenham 
impedido o processamento rápido e efetivo do responsável; 
também recomenda a reparação efetiva e pronta da vítima e a 
adoção de medidas, no âmbito nacional, para eliminar essa 
tolerância do Estado ante a violência doméstica contra 
mulheres. 
 
II. TRAMITAÇÃO PERANTE A COMISSÃO E 
OFERECIMENTO DE SOLUÇÃO AMISTOSA 
 
4. Em 20 de agosto de 1998, a Comissão Interamericana 
recebeu a petição relativa ao caso e, em 1º de setembro do 
mesmo ano, enviou notificação aos peticionários acusando o 
recebimento de sua denúncia e informando-lhes que havia sido 
iniciada a tramitação do caso. Em 19 de outubro de 1998, a 
Comissão Interamericana transmitiu a petição ao Estado e 
solicitou-lhe informações a respeito da mesma. 
 
5. Ante a falta de resposta do Estado, em 2 de agosto de 1999, 
os peticionários solicitaram a aplicação do artigo 42 do 
Regulamento da Comissão com o propósito de que se 
presumisse serem verdadeiros os fatos relatados na denúncia, 
uma vez que haviam decorrido mais de 250 dias desde a 
transmissão da petição ao Brasil e este não havia apresentado 
observações sobre o caso. 
 
6. Em 4 de agosto de 1999, a Comissão reiterou ao Estado sua 
solicitação de envio das informações que considerasse 
pertinentes, advertindo-o da possibilidade de aplicação do 
artigo 42 do Regulamento. 
 
7. Em 7 de agosto de 2000, a Comissão se colocou à disposição 
das partes por 30 dias para dar início a um processo de solução 
amistosa de acordo com os artigos 48.1,f da Convenção e 45 do 
Regulamento da Comissão, sem que até esta data tenha sido 
recebida resposta afirmativa de nenhuma das partes, motivo 
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por que a Comissão considera que, nesta etapa processual, o 
assunto não é suscetível de solução por esse meio. 
 
 
III. POSIÇÕES DAS PARTES 
 
A. Posição dos peticionários 
 
8. De acordo com a denúncia, em 29 de maio de 1983, a 
Senhora Maria da Penha Maia Fernandes, de profissão 
farmacêutica, foi vítima, em seu domicílio em Fortaleza, 
Estado do Ceará, de tentativa de homicídio por parte de seu 
então esposo, Senhor Marco Antônio Heredia Viveiros, de 
profissão economista, que disparou contra ela um revólver 
enquanto ela dormia, ato que culminou uma série de agressões 
sofridas durante sua vida matrimonial. Em decorrência dessa 
agressão, a Senhora Fernandes sofreu várias lesões e teve de 
ser submetida a inúmeras operações cirúrgicas. Em 
conseqüência da agressão de seu esposo, ela sofre de 
paraplegia irreversível e outros traumas físicos e 
psicológicos.[1] 
 
9. Os peticionários indicam que o temperamento do Senhor 
Heredia Viveiros era agressivo e violento e que ele agredia sua 
esposa e suas filhas durante o tempo que durou sua relação 
matrimonial, situação que, segundo a vítima, chegou a ser 
insuportável, pois não se atrevia, por temor, a tomar a iniciativa 
de separar-se. Sustenta ela que o esposo procurou encobrir a 
agressão alegando ter havido uma tentativa de roubo e agressão 
por parte de ladrões que teriam fugido. Duas semanas depois 
de a Senhora Fernandes regressar do hospital, e estando ela em 
recuperação, pela agressão homicida de 29 de maio de 1983, 
sofreu um segundo atentado contra sua vida por parte do 
Senhor Heredia Viveiros, que teria procurado eletrocutá-la 
enquanto se banhava. Nesse ponto, decidiu separar-se dele 
judicialmente.[2] 
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10. Asseguram que o Senhor Heredia Viveiros agiu 
premeditadamente, pois semanas antes da agressão tentou 
convencer a esposa de fazer um seguro de vida a favor dele e, 
cinco dias antes de agredi-la, procurou obrigá-la a assinar um 
documento de venda do carro, de propriedade dela, sem que 
constasse do documento o nome do comprador. Indicam que a 
Senhora Fernandes posteriormente se inteirou de que o Senhor 
Viveiros tinha um passado de delitos, era bígamo e tinha um 
filho na Colômbia, dados que não revelara à esposa. 
 
11. Acrescentam que, em virtude da paraplegia resultante, a 
vítima deve ser submetida a múltiplos tratamentos físicos de 
recuperação, além de se achar em grave estado de dependência, 
que faz com que necessite da ajuda constante de enfermeiros 
para que se possa mover. Tais despesas permanentes com 
medicamentos e fisioterapeutas são altas e a Senhora Maria da 
Penha não recebe ajuda financeira por parte do ex-esposo para 
custeá-las. Tampouco efetua ele os pagamentos de pensão 
alimentar prescritos no juízo de separação. 
 
12. Alegam os peticionários que, durante a investigação 
judicial, iniciada dias depois da agressão de 6 de junho de 
1983, foram recolhidas declarações que comprovavam a 
autoria do atentado por parte do Senhor Heredia Viveiros, 
apesar de este sustentar que a agressão fora cometida por 
ladrões que pretendiam entrar na residência comum. Durante a 
tramitação judicial foram apresentadas provas que demonstram 
que o Senhor Heredia Viveiros tinha a intenção de matá-la, e 
foi encontrada na casa uma espingarda de sua propriedade, o 
que contradiz sua declaração de que não possuía armas de 
fogo. Análises posteriores indicaram que a arma encontrada foi 
a utilizada no delito. Com base em tudo isso, o Ministério 
Público apresentou sua denúncia contra o Senhor Heredia 
Viveiros em 28 de setembro de 1984, como ação penal pública 
perante a 1ª. Vara Criminal de Fortaleza, Estado do Ceará. 
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13. Os peticionários observam que, apesar da contundência da 
acusação e das provas,[3] o caso tardou oito anos a chegar a 
decisão por um Júri, que em 4 de maio de 1991, proferiu 
sentença condenatória contra o Senhor Viveiros, aplicando-lhe, 
por seu grau de culpabilidade na agressão e tentativa de 
homicídio, 15 anos de prisão, que foram reduzidos a dez anos, 
por não constar condenação anterior. 
 
14. Indicam que nesse mesmo dia, 4 de maio de 1991, a defesa 
apresentou um recurso de apelação contra a decisão do Júri. 
Esse recurso, segundo o artigo 479 do Código Processual Penal 
brasileiro, era extemporâneo, pois somente podia ser instaurado 
durante a tramitação do juízo, mas não posteriormente. Essa 
impossibilidade legal é reiteradamente sustentada pela 
jurisprudência brasileira e pelo próprio Ministério Público no 
caso em apreço. 
 
15. Passaram-se outros três anos até que, em 4 de maio de 
1995, o Tribunal de Alçada decidiu da apelação. Nessa decisão, 
aceitou a alegação apresentada extemporaneamente e, 
baseando-se no argumento da defesa de que houve vícios na 
formulação de perguntas aos jurados, anulou a decisão do Júri. 
 
16. Alegam que paralelamente se desenvolvia outro incidente 
judicial pela apelação contra a sentença de pronúncia (primeira 
decisão judicial pela qual o Juiz decide que há indícios de 
autoria que justiticam levar o caso ao Júri), apelação que teria 
sido também extemporânea e que foi declarada como tal pelo 
Juiz. Para o exame dessa decisão, também interposto recurso 
de apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 
que aceitou considerar a apelação e a rejeitou, confirmando em 
3 de abril de 1995 a sentença de pronúncia, uma vez mais 
reinstituindo que havia indícios suficientes de autoria. 
 
17. A denúncia sobre a ineficácia judicial e a demora em 
ministrar justiça continua a sustentar que dois anos depois da 
anulação da sentença condenatória proferida pelo primeiro Júri, 
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em 15 de março de 1996, realizou-se um segundo julgamento 
pelo Júri em que o Senhor Viveiros foi condenado a dez anos e 
seis meses de prisão. 
 
18. Os peticionários manifestam que novamente o Tribunal 
aceitou uma segunda apelação da defesa, em que se alegava 
que o réu foi julgado ignorando-se as provas de autos. Desde 
22 de abril de 1997, o processo se encontra à espera da decisão 
do recurso em  segunda instância perante o Tribunal de Justiça 
do Estado do Ceará e, até a data da apresentação da petição à 
Comissão, não havia sido decidido. 
 
19. Alegam os peticionários que, na data da petição, a justiça 
brasileira havia tardado mais de 15 anos sem chegar à 
condenação definitiva do ex-esposo da Senhora Fernandes, que 
se mantivera em liberdade durante todo esse tempo, apesar da 
gravidade da acusação e das numerosas provas contra ele e 
apesar da gravidade dos delitos cometidos contra a Senhora 
Fernandes. Desse modo, o Poder Judiciário do Ceará e o 
Estado brasileiro agiram de maneira ineficaz deixando de 
conduzir o processo judicial de maneira rápida e eficiente, com 
isso criando alto risco de impunidade, uma vez que a punição 
neste caso prescreve depois de transcorridos 20 anos do fato, o 
que não demora a ocorrer. Sustentam que o Estado brasileiro 
devia ter tido por principal objetivo a reparação das violações 
sofridas por Maria da Penha, assegurando-lhe um processo 
justo num prazo razoável.[4] 
 
20. Sustentam que sua denúncia não representa uma situação 
isolada no Brasil e que este caso é um exemplo do padrão de 
impunidade nos casos de violência doméstica contra mulheres 
no Brasil, pois a maioria das denúncias não chegam a 
converter-se em processos criminais e, dos poucos que chegam 
a ser processados, somente uma minoria chega à condenação 
dos perpetradores. Recordam os termos da própria Comissão 
quando defendeu em seu relatório sobre o Brasil o seguinte:  
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Os delitos incluídos no conceito de violência contra a 
mulher constituem uma violação dos direitos 
humanos, de acordo com a Convenção Americana e 
os termos mais específicos da Convenção de Belém 
do Pará. Quando os delitos são perpetrados por 
agentes do Estado, o uso da violência contra a 
integridade física e/ou mental de uma mulher ou de 
um homem são responsabilidade direta do Estado. 
Ademais, o Estado tem a obrigação, de acordo com o 
artigo 1(1) da Convenção Americana e o artigo 7,b da 
Convenção de Belém do Pará, de atuar com a devida 
diligência a fim de prevenir as violações dos direitos 
humanos. Isso significa que, embora a conduta não 
seja orginalmente imputável ao Estado (por exemplo, 
porque o agressor é anônimo ou não é um agente do 
Estado), um ato de violação pode acarretar 
responsabilidade estatal “não pelo ato em si, mas pela 
falta da devida diligência para prevenir a violação ou 
a ela responder conforme requer a Convenção.[5] 

 
21. Alegam que o Estado não tomou medidas eficazes de 
prevenção e punição legal da violência doméstica no Brasil, 
apesar de sua obrigação internacional de prevení-la ou puní-la. 
Também apontam a situação de que os dados de homicídio e 
violência sexual contra mulheres são perpetrados, na maioria 
dos casos, por seus companheiros ou conhecidos.[6]  
 
22. Alegam que, de acordo com seus compromissos 
internacionais, o Estado brasileiro deveria agir 
preventivamente – e não o faz – para reduzir o índice de 
violência doméstica, além de investigar, processar e punir os 
agressores dentro de prazo razoável segundo as obrigações 
assumidas internacionalmente de proteção dos direitos 
humanos. No caso da Senhora Fernandes, o Governo brasileiro 
deveria ter procedido com o objetivo principal de reparar as 
violações sofridas e de assegurar-lhe um processo justo contra 
o agressor dentro de prazo razoável. 
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23. Consideram demonstrado que os recursos internos não 
foram efetivos para reparar as violações dos direitos humanos 
sofridos por Maria da Penha Maia Fernandes e, para agravar 
esse fato, a demora da justiça brasileira em chegar a uma 
decisão definitiva, poderia acarretar em 2002 a prescrição do 
delito pelo transcurso de 20 anos da sua perpetração, 
impedindo que o Estado exerça o jus punendi e que o acusado 
responda pelo crime cometido. Essa ineficácia do Estado 
também provoca a incapacidade da vítima de obter a reparação 
civil correspondente. 
 
24. Finalmente, os peticionários solicitaram a aplicação do 
artigo 42 do Regulamento da Comissão, para estabelecer que se 
presuma a veracidade dos fatos alegados na denúncia por não 
haver o Estado respondido, não obstante haverem transcorridos 
mais de 250 dias desde a transmissão da denúncia ao Estado 
brasileiro. 
 
B. Posição do Estado 
 
25. O Estado brasileiro não apresentou à Comissão resposta 
alguma com respeito à admissibilidade ou ao mérito da petição, 
apesar das solicitações formuladas pela Comissão ao Estado 
em 19 de outubro de 1998, em 4 de agosto de 1999 e em 7 de 
agosto de 2000. 
 
IV. ANÁLISE SOBRE COMPETÊNCIA E 
ADMISSIBILIDADE 
 
A. Competência da Comissão 
 
26. Os peticionários sustentam que o Estado violou os direitos 
da vítima em conformidade com os artigos 1(1), 8, 24 (em 
relação aos artigos II e XVIII da Declaração Americana) e 25 
da Convenção Americana (ratificada pelo Brasil em 25 de 
novembro de 1992) e os artigos 3, 4, 5 e 7 da Convenção de 
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Belém do Pará (ratificada em 27 de novembro de 1995), pelas 
violações cometidas a partir de 29 de maio de 1983 e, de 
maneira contínua, até o presente momento. Sustentam que a 
falta de ação eficaz e a tolerância do Estado continuam mesmo 
sob a vigência superveniente dessas duas Convenções 
Interamericanas. 
 
27. A Comissão considera que tem competência ratione 
materiae, ratione loci e ratione temporis por tratar a petição de 
direitos protegidos originalmente pela Declaração Americana 
sobre os Direitos e Deveres do Homem, bem como pela 
Convenção Americana e pela Convenção de Belém do Pará 
desde sua respectiva vigência obrigatória com respeito à 
República Federativa do Brasil. Apesar de a agressão original 
ter ocorrido em 1983, sob a vigência da Declaração Americana, 
a Comissão, com respeito à alegada falta de garantias de 
respeito ao devido processo, considera que, por se tratar de 
violações contínuas, estas seriam cabíveis também sob a 
vigência superveniente da Convenção Americana e da 
Convenção de Belém do Pará, porque a alegada tolerância do 
Estado a esse respeito poderia constituir uma denegação 
contínua de justiça em prejuízo da Senhora Fernandes que 
poderia impossibilitar a condenação do responsável e a 
reparação da vítima. Conseqüentemente, o Estado teria 
tolerado uma situação de impunidade e não-defensão, de 
efeitos perduráveis mesmo posteriormente à data em que o 
Brasil se submeteu à Convenção Americana e à Convenção de 
Belém do Pará.[7] 
 
28. Com relação à sua competência quanto à aplicação da 
Convenção Interamericana para prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência contra a Mulher, “Convenção de Belém do Para” 
(CVM), a Comissão tem competência em geral por se tratar de 
um instrumento interamericano de direitos humanos, além da 
competência que especificamente lhe conferem os Estados no 
artigo 12 da referida Convenção, que diz o seguinte: 
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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. 
 
29. Com respeito à competência ratione personae, a petição foi 
apresentada conjuntamente pela Senhora Maria da Penha Maia 
Fernandes, pelo Centro pela Justiça e pelo Direito Internacional 
(CEJIL) e pela Comissão Latino-Americana de Defesa dos 
Direitos da Mulher (CLADEM), todos eles habilitados para 
apresentar petições à Comissão, de acordo com o artigo 44 da 
Convenção Americana. Ademais, com relação ao Estado, de 
acordo com o artigo 28 da Convenção Americana, quando se 
tratar de uma república federativa, como é o caso do Brasil, o 
governo nacional responde na esfera internacional tanto por 
seus próprios atos como pelos atos praticados pelos agentes das 
entidades que compõem a federação. 
 
B. Requisitos de admissibilidade da petição 
 
a) Esgotamento dos recursos da jurisdição interna 
 
30. Segundo o artigo 46(1)(a) da Convenção, é necessário o 
esgotamento dos recursos da jurisdição interna para que uma 
petição seja admissível perante a Comissão. Entretanto, a 
Convenção também estabelece em seu artigo 46(2)(c) que, 
quando houver atraso injustificado na decisão dos recursos 
internos, a disposição não se aplicará. Conforme assinalou a 
Corte Interamericana, esta é uma norma a cuja invocação o 
Estado pode renunciar de maneira expressa ou tácita e, para 
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que seja oportuna, deve ser suscitada nas primeira etapas do 
procedimento, podendo-se na falta disso presumir a renúncia 
tácita do Estado interessado a valer-se da mesma.[8] 
 
31. O Estado brasileiro não respondeu às repetidas 
comunicações com as quais lhe foi transmitida a petição e, por 
conseguinte, tampouco invocou essa exceção. A Comissão 
considera que esse silêncio do Estado constitui, neste caso, 
uma renúncia tácita a invocar esse requisito que o isenta de 
levar avante a consideração de seu cumprimento. 
 
32. Com maior razão, porém, a Comissão considera 
conveniente lembrar aqui o fato inconteste de que a justiça 
brasileira esteve mais de 15 anos sem proferir sentença 
definitiva neste caso e de que o processo se encontra, desde 
1997, à espera da decisão do segundo recurso de apelação 
perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. A esse 
respeito, a Comissão considera, ademais, que houve atraso 
injustificado na tramitação da denúncia, atraso que se agrava 
pelo fato de que pode acarretar a prescrição do delito e, por 
conseguinte, a impunidade definitiva do perpetrador e a 
impossibilidade de ressarcimento da vítima, conseqüentemente 
podendo ser também aplicada a exceção prevista no artigo 
46(2)(c) da Convenção.  
 
b) Prazo para apresentação 
 
33. De acordo com o artigo 46(1)(b) da Convenção Americana, 
a admissão de uma petição está sujeita ao requisito de que seja 
apresentada oportunamente, dentro dos seis meses 
subseqüentes à data em que a parte demandante tenha sido 
notificada da sentença final no âmbito interno. Como não 
houve uma sentença definitiva, a Comissão considera que a 
petição foi apresentada dentro de prazo razoável, de acordo 
com a análise das informações apresentadas pelos 
peticionários, e que se aplica a exceção com respeito ao prazo 
de seis meses prevista no artigo 46(2)(c) e no artigo 37(2)(c) do 
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Regulamento da Comissão. A Comissão deixa consignado que 
essa consideração também se aplica ao que se refere à sua 
competência com respeito à Convenção de Belém do Pará, 
segundo o disposto em seu artigo 12 in fine. 
 
 
 
c) Duplicação de procedimentos 
 
34. Em relação à duplicação de procedimentos, não consta que 
os fatos de que se trata tenham sido denunciados perante outra 
instância, não havendo o Estado se manifestado a esse respeito; 
por conseguinte, a Comissão considera que a petição é 
admissível, em conformidade com os artigos 46,c e 47,d da 
Convenção Americana. 
 
d) Conclusões sobre competência e admissibilidade 
 
35. Ante o exposto, a Comissão considera que é competente 
para decidir deste caso e que a petição cumpre os requisitos de 
admissibilidade previstos na Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos e na Convenção de Belém do Pará. 
 
V. ANÁLISE DOS MÉRITOS DO CASO 
 
36. O silêncio processual do Estado com respeito à petição 
contradiz a obrigação que assumiu ao ratificar a Convenção 
Americana em relação à faculdade da Comissão para “atuar 
com respeito às petições e outras comunicações, no exercício 
de sua autoridade, em conformidade com o disposto nos artigos 
44 e 51 da Convenção”. A Comissão analisou o caso com base 
nos documentos apresentados pelos peticionários e outros 
elementos obtidos, levando em conta o artigo 42 de seu 
Regulamento. Entre os documentos analisados encontram-se os 
seguintes: 
 
- O livro publicado pela vítima “Sobrevivi, posso contar”. 
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- O relatório da Delegacia de Roubos e Furtos sobre sua 
investigação. 
- Os relatórios médicos sobre o tratamento que a vítima Maria 
da Penha teve de cumprir. 
- Noticias de jornal sobre o caso e sobre a violência doméstica 
contra a mulher em geral no Brasil. 
- A denúncia contra Heredia Viveiros feita pelo Ministério 
Público. 
- O relatório do Instituto de Polícia Técnica, de 8 de outubro de 
1983, e da Delegacia de Roubos e Furtos, dessa mesma data, 
ambos sobre a cena do crime e a arma encontrada. 
- As declarações das empregadas domésticas, de 5 de janeiro 
de 1984. 
- O pedido de antecedentes de Marco Antonio Heredia 
Viveiros, de 9 de fevereiro de 1984. 
- O relatório do exame de saúde da vítima, de 10 de fevereiro 
de 1984. 
- A sentença de pronúncia, de 31 de outubro de 1986, em que a 
Juíza de Direito da 1ª. Vara declara procedente a denuncia. 
- A condenação pelo Júri, de 4 de maio de 1991. 
- A alegação do Procurador-Geral solicitando seja o recurso 
rejeitado, de 12 de dezembro de 1991. 
- A anulação pelo Tribunal de Justiça do Estado, de 4 de maio 
de 1994, da condenação do Júri original. 
- A decisão do Tribunal de Justiça do Estado, de 3 de abril de 
1995, aceitando conhecer do recurso contra a sentença de 
pronúncia, mas negando-se a deliberar a seu respeito, e 
submetendo o acusado a novo julgamento por Tribunal 
Popular. 
- A decisão do Júri do novo Tribunal Popular condenando o 
acusado, de 15 de março de 1996. 
 
Na opinião da Comissão, da análise de todos os elementos de 
convicção disponíveis não surgem elementos que permitam 
chegar a conclusões diferentes com respeito aos assuntos 
analisados, as quais são a seguir apresentadas.[9] A Comissão 
analisará primeiramente o direito à justiça segundo a 
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Declaração e a Convenção Americana, para então completar a 
análise aplicando a Convenção de Belém do Pará. 
 
A. Direito à justiça (artigo XVIII da Declaração); e às 
garantias judiciais (artículo 8 da Convenção) e à proteção 
judicial (artigo 25 da Convenção), em relação à obrigação 
de respeitar os direitos (artículo 1.1 da Convenção 
 
37. Os artigos XVIII da Declaração e 8 e 25 da Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos estabelecem para cada 
pessoa o direito de acesso a recursos judiciais e a ser ouvida 
por uma autoridade ou tribunal competente quando considere 
que seus direitos foram violados, e reafirmam o artigo XVIII 
(Direito à justiça) da Declaração, todos eles vinculados à 
obrigação prevista no artigo 1.1 da Convenção. Diz a 
Convenção o seguinte: 
 
Artigo 25(1): 
 

Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido 
ou a qualquer outro recurso efetivo, perante os juízes ou 
tribunais competentes, que a proteja contra atos que 
violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela 
constituição, pela lei ou pela presente Convenção, 
mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas 
que estejam atuando no exercício de suas funções 
oficiais 

 
38. Transcorreram mais de 17 anos desde que foi iniciada a 
investigação pelas agressões de que foi vítima a Senhora Maria 
da Penha Maia Fernandes e, até esta data, segundo a 
informação recebida, continua aberto o processo contra o 
acusado, não se chegou à sentença definitiva, nem foram 
reparadas as conseqüências do delito de tentativa de homicídio 
perpetrado em prejuízo da Senhora Fernandes[10]. A Corte 
Interamericana de Direitos Humanos disse que o prazo 
razoável estabelecido no artigo 8(1) da Convenção não é um 
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conceito de simples definição e referiu-se a decisões da Corte 
Européia de Direitos Humanos para precisá-lo. Essas decisões 
estabelecem que devem ser avaliados os seguintes elementos 
para determinar a razoabilidade do prazo em que se desenvolve 
o processo: a complexidade do assunto, a atividade processual 
do interessado e a conduta das autoridades judiciais.[11] 
 
39. Nesse sentido, na determinação de em que consiste a 
expressão “num prazo razoável” deve-se levar em conta as 
particularidades de cada caso. In casu, a Comissão levou em 
consideração tanto as alegações dos peticionários como o 
silêncio do Estado.[12] A Comissão conclui que desde a 
investigação policial em 1984, havia no processo elementos 
probatórios claros e determinantes para concluir o julgamento e 
que a atividade processual foi às vezes retardada por longos 
adiamentos das decisões, pela aceitação de recursos 
extemporâneos e por demoras injustificadas. Também 
considera que a vítima e peticionaria neste caso cumpriu as 
exigências quanto à atividade processual perante os tribunais 
brasileiros, que vem sendo impulsionada pelo Ministério 
Público e pelos tribunais atuantes, com os quais a vítima 
acusadora sempre colaborou. Por esse motivo, a Comissão 
considera que nem as características do fato e da condição 
pessoal dos implicados no processo, nem o grau de 
complexidade da causa, nem a atividade processual da 
interessada constituem elementos que sirvam de escusa para o 
retardamento injustificado da administração de justiça neste 
caso. 
 
40. Desde o momento em que a Senhora Fernandes foi vítima 
do delito de tentativa de homicídio em 1983, presumidamente 
por seu então esposo, e foram iniciadas as respectivas 
investigações, transcorreram quase oito anos para que fosse 
efetuado o primeiro juízo contra o acusado em 1991; os 
defensores apresentaram um recurso de apelação 
extemporâneo, que foi aceito, apesar da irregularidade 
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processual e, após mais três anos o Tribunal decidiu anular o 
juízo e a sentença condenatória existente.[13] 
 
41. O novo processo foi postergado por um recurso especial 
contra a sentença de pronúncia (indictment) de 1985 (recurso 
igualmente alegado como extemporâneo), que só foi resolvido 
tardiamente em 3 de abril de 1995. O Tribunal de Justiça do 
Estado do Ceará reafirmou dez anos depois a decisão tomada 
pelo Juiz em 1985 de que havia indícios de autoria por parte do 
acusado. Outro ano mais tarde, em 15 de março de 1996, um 
novo Júri condenou o Senhor Viveiros a dez anos e seis meses 
de prisão, ou seja, cinco anos depois de ser pela primeira vez 
proferida uma sentença neste caso. E, finalmente, embora ainda 
não encerrado o processo, uma apelação contra a decisão 
condenatória está à espera de decisão desde 22 de abril de 
1997. Nesse sentido, a Comissão Interamericana observa que a 
demora judicial e a prolongada espera para decidir recursos de 
apelação demonstra uma conduta das autoridades judiciais que 
constitui uma violação do direito a obter o recurso rápido e 
efetivo estabelecido na Declaração e na Convenção. Durante 
todo o processo de 17 anos, o acusado de duas tentativas de 
homicídio contra sua esposa, continuou – e continua – em 
liberdade. 
 
42. Conforme manifestou a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos: 
 

É decisivo dilucidar se a ocorrência de determinada 
violação dos direitos humanos reconhecidos pela 
Convenção contou com o apoio ou a tolerância do 
poder público ou se este agiu de maneira que a 
transgressão tenha sido cometida por falta de qualquer 
prevenção ou impunemente. Em definitivo, trata-se de 
determinar se a violação dos direitos humanos resulta 
da inobservância, por parte do Estado, de seus deveres 
de respeitar e garantir esses direitos, que lhe impõe o 
artigo 1(1) da Convenção.[14]  
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Analogamente, a Corte estabeleceu o seguinte:  
 
O Estado está, por outro lado, obrigado a investigar toda 
situação em que tenham sido violados os direitos humanos 
protegidos pela Convenção. Se o aparato do Estado age de 
maneira que tal violação fique impune e não seja restabelecida, 
na medida do possível, a vítima na plenitude de seus direitos, 
pode-se afirmar que não cumpriu o dever de garantir às pessoas 
sujeitas à sua jurisdição o exercício livre e pleno de seus 
direitos. Isso também é válido quando se tolere que particulares 
ou grupos de particulares atuem livre ou impunemente em 
detrimento dos direitos reconhecidos na Convenção.[15] 
 
43. Quanto às obrigações do Estado relativamente à 
circunstância de que se tenha abstido de agir para assegurar à 
vítima o exercício de seus direitos, a Corte Interamericana se 
manifestou da seguinte maneira: 
 

A segunda obrigação dos Estados Partes é “garantir” 
o livre e pleno exercício dos direitos reconhecidos na 
Convenção a toda pessoa sujeita à sua jurisdição. Essa 
obrigação implica o dever dos Estados Partes de 
organizar todo o aparato governamental e, em geral, 
todas as estruturas mediante as quais se manifesta o 
exercício do poder público, de maneira que sejam 
capazes de assegurar juridicamente o livre e pleno 
exercício dos direitos humanos. Em conseqüência 
dessa obrigação, os Estados devem prevenir, 
investigar e punir toda violação dos direitos 
reconhecidos pela Convenção e, ademais, procurar o 
restabelecimento, na medida do possível, do direito 
conculcado e, quando for o caso, a reparação dos 
danos produzidos pela violação dos direitos 
humanos.[16] 
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44. No caso em apreço, os tribunais brasileiros não chegaram a 
proferir uma sentença definitiva depois de 17 anos, e esse 
atraso vem se aproximando da possível impunidade definitiva 
por prescrição, com a conseqüente impossibilidade de 
ressarcimento que, de qualquer maneira, seria tardia. A 
Comissão considera que as decisões judiciais internas neste 
caso apresentam uma ineficácia, negligência ou omissão por 
parte das autoridades judiciais brasileira e uma demora 
injustificada no julgamento de um acusado, bem como põem 
em risco definitivo a possibilidade de punir o acusado e 
indenizar a vítima, pela possível prescrição do delito. 
Demonstram que o Estado não foi capaz de organizar sua 
estrutura para garantir esses direitos. Tudo isso é uma violação 
independente dos artigos 8 e 25 da Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos em relação com o artigo 1(1) da 
mesma, e dos artigos correspondentes da Declaração. 
 
B. Igualdade perante a lei (artigo 24 da Convenção) e 
artigos II e XVIII da Declaração 
 
45. Os peticionários também alegam a violação do artigo 24 da 
Convenção Americana em relação ao direito de igualdade 
perante a Lei e ao direito à justiça protegidos pela Declaração 
Americana dos Direitos e Deveres do Homem (artigos II e 
XVIII). 
 
46. Nesse sentido, a Comissão Interamericana destaca que 
acompanhou com especial interesse a vigência e evolução do 
respeito aos direitos da mulher, especialmente os relacionados 
com a violência doméstica. A Comissão recebeu informação 
sobre o alto número de ataques domésticos contra mulheres no 
Brasil. Somente no Ceará (onde ocorreram os fatos deste caso) 
houve, em 1993, 1.183 ameaças de morte registradas nas 
Delegacias Policiais para a mulher, de um total de 4.755 
denúncias.[17] 
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47. As agressões domésticas contra mulheres são 
desproporcionadamente maiores do que as que ocorrem contra 
homens. Um estudo do Movimento Nacional de Direitos 
Humanos do Brasil compara a incidência de agressão 
doméstica contra mulheres e contra homens e mostra que, nos 
assassinatos, havia 30 vezes mais probabilidade de as vítimas o 
sexo feminino terem sido assassinadas por seu cônjuge, que as 
vítimas do sexo masculino. A Comissão constatou, em seu 
Relatório Especial sobre o Brasil, de 1997, que havia uma clara 
discriminação contra as mulheres agredidas, pela ineficácia dos 
sistemas judiciais brasileiros e sua inadequada aplicação dos 
preceitos nacionais e internacionais, inclusive dos procedentes 
da jurisprudência da Corte Suprema do Brasil. Dizia e 
Comissão em seu relatório sobre a situação dos direitos 
humanos em 1997:  
Além disso, inclusive onde existem essas delegacias 
especializadas, o caso com freqüência continua a ser que as 
mulheres não são de todo investigadas ou processadas. Em 
alguns casos, as limitações entorpecem os esforços envidados 
para responder a esses delitos. Em outros casos, as mulheres 
não apresentam denúncias formais contra o agressor. Na 
prática, as limitações legais e de outra natureza amiúde expõem 
as mulheres a situações em que se sentem obrigadas a atuar. 
Por lei, as mulheres devem apresentar suas queixas a uma 
delegacia e explicar o que ocorreu para que o delegado possa 
redigir a “denúncia de incidente”. Os delegados que não 
tenham recebido suficiente treinamento podem não ser capazes 
de prestar os serviços solicitados, e alguns deles, segundo se 
informa, continuam a responder às vítimas de maneira a fazer 
com que se sintam envergonhadas e humilhadas. Para certos 
delitos, como a violação sexual, as vítimas devem apresentar-se 
ao Instituto Médico Legal, que tem a competência exclusiva 
para realizar os exames médicos requeridos pela lei para o 
processamento da denúncia. Algumas mulheres não têm 
conhecimento desse requisito, ou não têm acesso à referida 
instituição da maneira justa e necessária para obter as provas 
exigidas. Esses institutos tendem a estar localizados em áreas 
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urbanas e, quando existem, com freqüência não dispõem de 
pessoal suficiente. Além disso, inclusive quando as mulheres 
tomam as medidas necessárias para denunciar a prática de 
delitos violentos, não há garantia de que estes serão 
investigados e processados.  
Apesar de o Tribunal Supremo do Brasil ter revogado em 1991 
a arcaica “defesa da honra” como justificação para o 
assassinato da esposa, muitos tribunais continuam a ser 
relutantes em processar e punir os autores da violência 
doméstica. Em algumas áreas do país, o uso da “defesa da 
honra” persiste e, em algumas áreas, a conduta da vítima 
continua a ser um ponto central no processo judicial de um 
delito sexual. Em vez de se centrarem na existência dos 
elementos jurídicos do delito, as práticas de alguns advogados 
defensores – toleradas por alguns tribunais – têm o efeito de 
requerer que a mulher demonstre a santidade de sua reputação 
e sua inculpabilidade moral a fim de poder utilizar os meios 
judiciais legais à sua disposição. As iniciativas tomadas tanto 
pelo setor público como pelo setor privado para fazer frente à 
violência contra a mulher começaram a combater o silêncio que 
tradicionalmente a tem ocultado, mas ainda têm de superar as 
barreiras sociais, jurídicas e de outra natureza que contribuem 
para a impunidade em que amiúde enlanguescem. 
 
48. Nesse relatório também se faz referência a diferentes 
estudos que comprovam que, nos casos registrados em 
estatísticas, estas mostram que somente parte dos delitos 
denunciados nas delegacias de polícia especializadas são 
atualmente investigados. (União de Mulheres de São Paulo, A 
violência contra a mulher e a impunidade: Uma questão 
política (1995). Em 1994, de 86.815 queixas apresentadas por 
mulheres agredidas domesticamente, somente foram iniciadas 
24.103 investigações policiais, segundo o referido relatório. 
 
49. Outros relatórios indicam que 70% das denúncias criminais 
referentes a violência doméstica contra mulheres são suspensas 
sem que cheguem a uma conclusão. Somente 2% das denúncias 
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criminais de violência doméstica contra mulheres chegam à 
condenação do agressor. (Relatório da Universidade Católica 
de São Paulo, 1998).  
 
50. Nessa análise do padrão de resposta do Estado a esse tipo 
de violação, a Comissão também nota medidas positivas 
efetivamente tomadas nos campos legislativo, judiciário e 
administrativo[18]. A Comissão salienta três iniciativas 
diretamente relacionadas com os tipos de situação 
exemplificados por este caso: 1) a criação de delegacias 
policiais especiais para o atendimento de denúncias de ataques 
a mulheres: 2) a criação de casas de refúgio para mulheres 
agredidas; e 3) a decisão da Corte Suprema de Justiça em 1991 
que invalidou o conceito arcaico de “defesa da honra” como 
causal de justificação de crimes contra as esposas. Essas 
iniciativas positivas, e outras similares, foram implementadas 
de maneira reduzida em relação à importância e urgência do 
problema, conforme se observou anteriormente. No caso 
emblemático em estudo, não tiveram efeito algum. 
 
C. Artigo 7 da Convenção de Belém do Pará 
 
51. Em 27 de novembro de 1995, o Brasil depositou seu 
instrumento de ratificação da Convenção de Belém do Pará, o 
instrumento interamericano mediante o qual os Estados 
americanos reconhecem a importância do problema, 
estabelecem normas a serem cumpridas e compromissos a 
serem assumidos para enfrentá-lo e instituem a possibilidade 
para qualquer pessoa ou organização de apresentar petições ou 
instaurar ações sobre o assunto perante a Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos pelos procedimentos 
desta. Os peticionários solicitam que seja declarada a violação, 
por parte do Estado, dos artigos 3, 4, 5 e 7 da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 
contra a Mulher e alegam que este caso deve ser analisado à luz 
da discriminação de gênero por parte dos órgãos do Estado 
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brasileiro, que reforça o padrão sistemático de violência contra 
a mulher e a impunidade no Brasil.  
 
52. Como se observou anteriormente, a Comissão tem 
competência ratione materiae e ratione temporis para conhecer 
deste caso segundo o disposto na Convenção de Belém do Pará 
com respeito a fatos posteriores à sua ratificação pelo Brasil, 
ou seja, a alegada violação continuada do direito à tutela 
judicial efetiva e, por conseguinte, pela intolerância que 
implicaria com respeito à violência contra a mulher. 
 
53. A Convenção de Belém do Pará é um instrumento essencial 
que reflete os ingentes esforços envidados no sentido de 
encontrar medidas concretas de proteção do direito da mulher a 
uma vida livre de agressões e violência, tanto dentro como fora 
de seu lar e núcleo familiar. A CVM define assim a violência 
contra a mulher: 
 
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, seqüestro 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. 
 
54. O âmbito de aplicação da CVM refere-se pois a situações 
definidas por duas condições: primeiro, que tenha havido 
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violência contra a mulher conforme se descreve nas alíneas a e 
b; e segundo, que essa violência seja perpetrada ou tolerada 
pelo Estado. A CVM protege, entre outros, os seguintes 
direitos da mulher violados pela existência dessa violência: o 
direito a uma vida livre de violência (artigo 3), a que seja 
respeitada sua vida, sua integridade física, psíquica e moral e 
sua segurança pessoal, sua dignidade pessoal e igual proteção 
perante a lei e da lei; e a recurso simples e rápido perante os 
tribunais competentes, que a ampare contra atos que violem 
seus direitos (artigo 4,a,b,c,d,e,f,g e os conseqüentes deveres 
do Estado estabelecidos no artigo 7 desse instrumento. O artigo 
7 da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 
Erradicar a Violência contra a Mulher diz o seguinte: 
 

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 
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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; 
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. 
 
55. A impunidade que gozou e ainda goza o agressor e ex-
esposo da Senhora Fernandes é contrária à obrigação 
internacional voluntariamente assumida por parte do Estado de 
ratificar a Convenção de Belém do Pará. A falta de julgamento 
e condenação do responsável nessas circunstâncias constitui 
um ato de tolerância, por parte do Estado, da violência que 
Maria da Penha sofreu, e essa omissão dos tribunais de justiça 
brasileiros agrava as conseqüências diretas das agressões 
sofridas pela Senhora Maria da Penha Maia Fernandes. Além 
disso, como foi demonstrado anteriormente, essa tolerância por 
parte dos órgãos do Estado não é exclusiva deste caso, mas 
uma pauta sistemática. Trata-se de uma tolerância de todo o 
sistema, que não faz senão perpetuar as raízes e fatores 
psicológicos, sociais e históricos que mantêm e alimentam a 
violência contra a mulher. 
 
56. Dado que essa violação contra Maria da Penha é parte de 
um padrão geral de negligência e falta de efetividade do Estado 
para processar e condenar os agressores, a Comissão considera 
que não só é violada a obrigação de processar e condenar, 
como também a de prevenir essas práticas degradantes. Essa 
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falta de efetividade judicial geral e discriminatória cria o 
ambiente propício à violência doméstica, não havendo 
evidência socialmente percebida da vontade e efetividade do 
Estado como representante da sociedade, para punir esses atos. 
 
57. Em relação às alíneas c e h do artigo 7, a Comissão deve 
considerar as medidas tomadas pelo Estado para eliminar a 
tolerância da violência doméstica. A Comissão chamou a 
atenção positivamente para várias medidas tomadas pela atual 
administração com esse objetivo, particularmente para a 
criação de delegacias especiais de polícia e de refúgios para 
mulheres agredidas, entre outras.[19] Entretanto, neste caso 
emblemático de tantos outros, a ineficácia judicial, a 
impunidade e a impossibilidade de a vítima obter uma 
reparação mostra a falta de cumprimento do compromisso de 
reagir adequadamente ante a violência doméstica. O artigo 7 da 
Convenção de Belém do Pará parece ser uma lista dos 
compromissos que o Estado brasileiro ainda não cumpriu 
quanto a esses tipos de caso. 
 
58. Ante o exposto, a Comissão considera que se verificam 
neste caso as condições de violência doméstica e de tolerância 
por parte do Estado definidas na Convenção de Belém do Pará 
e que o Estado é responsável pelo não-cumprimento de seus 
deveres estabelecidos nas alíneas b, d, e, f e g do artigo 7 dessa 
Convenção, em relação aos direitos por ela protegidos, entre os 
quais o direito a uma vida livre de violência (artigo 3), a que 
seja respeitada sua vida, sua integridade física, psíquica e 
moral e sua segurança pessoal, sua dignidade pessoal, igual 
proteção perante a lei e da lei; e a recurso simples e rápido 
perante os tribunais competentes, que a ampare contra atos que 
violem seus direitos (artigo 4,a,b,c,d,e,f,g). 
 
VI. AÇÕES POSTERIORES AO RELATÓRIO 105/00 
 
59. A Comissão aprovou o Informe 105/00 no dia 19 de 
outubro de 2000 durante o 108º período de sessões. O referido 
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Relatório foi transmitido ao Estado Brasileiro em 1º de 
novembro de 2000, concedendo-lhe o prazo de dois meses para 
dar cumprimento às recomendações formuladas e informou os 
peticionários sobre a aprovação de um relatório nos termos do 
artigo 50 da Convenção. O prazo concedido transcorreu sem 
que a Comissão recebesse a resposta do Estado sobre essas 
recomendações, motivo pelo qual a Comissão considera que as 
mencionadas recomendações não foram cumpridas. 
 
VII. CONCLUSÕES 
 
60. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos reitera ao 
Estado Brasileiro as seguintes conclusões: 
 
1. Que tem competência para conhecer deste caso e que a 
petição é admissível em conformidade com os artigos 46.2,c e 
47 da Convenção Americana e com o artigo 12 da Convenção 
de Belém do Pará, com respeito a violações dos direitos e 
deveres estabelecidos nos artigos 1(1) (Obrigação de respeitar 
os direitos, 8 (Garantias judiciais), 24 (Igualdade perante a lei) 
e 25 (Proteção judicial) da Convenção Americana em relação 
aos artigos II e XVIII da Declaração Americana, bem como no 
artigo 7 da Convenção de Belém do Pará. 
 
2. Que, com fundamento nos fatos não controvertidos e na 
análise acima exposta, a República Federativa do Brasil é 
responsável da violação dos direitos às garantias judiciais e à 
proteção judicial, assegurados pelos artigos 8 e 25 da 
Convenção Americana em concordância com a obrigação geral 
de respeitar e garantir os direitos, prevista no artigo 1(1) do 
referido instrumento pela dilação injustificada e tramitação 
negligente deste caso de violência doméstica no Brasil. 
 
3. Que o Estado tomou algumas medidas destinadas a reduzir o 
alcance da violência doméstica e a tolerância estatal da mesma, 
embora essas medidas ainda não tenham conseguido reduzir 
consideravelmente o padrão de tolerância estatal, 
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particularmente em virtude da falta de efetividade da ação 
policial e judicial no Brasil, com respeito à violência contra a 
mulher. 
 
4. Que o Estado violou os direitos e o cumprimento de seus 
deveres segundo o artigo 7 da Convenção de Belém do Pará em 
prejuízo da Senhora Fernandes, bem como em conexão com os 
artigos 8 e 25 da Convenção Americana e sua relação com o 
artigo 1(1) da Convenção, por seus próprios atos omissivos e 
tolerantes da violação infligida. 
 
VIII. RECOMENDAÇÕES 
 
61. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos reitera ao 
Estado Brasileiro as seguintes recomendações: 
 
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 
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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 
conseqüências penais que gera; 
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. 
 
IX. PUBLICAÇÃO 
 
62. Em 13 de março de 2001, a Comissão decidiu enviar este 
relatório ao Estado brasileiro, de acordo com o artigo 51 da 
Convenção, e lhe foi concedido o prazo de um mês, a partir do 
envio, para o cumprimento das recomendações acima 
indicadas. Expirado esse prazo, a Comissão não recebeu 
resposta do Estado brasileiro. 
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63. Em virtude das considerações anteriores e, de 
conformidade com os artigos 51(3) da Convenção Americana e 
48 de seu Regulamento, a Comissão decidiu reiterar as 
conclusões e recomendações dos parágrafos 1 e 2, tornar 
público este relatório e incluí-lo em seu Relatório Anual à 
Assembléia Geral da OEA. A Comissão, em cumprimento de 
seu mandato, continuará a avaliar as medidas tomadas pelo 
Estado brasileiro com relação às recomendações mencionadas, 
até que tenham sido cabalmente cumpridas. (Assinado): 
Presidente; Claudio Grossman, Primer Vicepresidente; Juan 
Méndez, Segungo- Vicepresidente; Marta Altolaguirre, 
Comissionados: Robert K. Goldman, Julio Prado Vallejo e 
Peter Laurie. 
 
 
__________________________________________ 
 

* O membro da Comissão Hélio Bicudo, de 
nacionalidade brasileira, não participou do debate nem da 
votação deste caso em cumprimento ao artigo 19(2)(a) do 
Regulamento da Comissão. 
 

[1] Segundo a denúncia e os anexos apresentados pelos 
peticionários, o Senhor Viveiros disparou uma arma de fogo 
contra sua esposa enquanto ela dormia. Ante o temor, e para 
evitar um segundo disparo, a Senhora Fernandes ficou estirada 
na cama simulando estar morta; entretanto, ao chegar ao 
hospital se encontrava em estado de choque e tetraplégica em 
conseqüência de lesões destrutivas na terceira e quarta 
vértebras, entre outras lesões que se manifestaram 
posteriormente. Documento dos peticionários, de 13 de agosto 
de 1996, recebido na Secretaria da CIDH em 20 de agosto do 
mesmo ano, página 2; e FERNANDES (Maria da Penha Maia), 
Sobrevivi, posso contar, Fortaleza, 1994, páginas 29-30) 
(Anexo 1 da denúncia). 
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[2] Segundo declarações da vítima, no segundo fim de 
semana após seu regresso de Brasília, o Senhor Viveiros lhe 
perguntou se desejava tomar banho e, quando ela se achava em 
baixo do chuveiro, sentiu um choque elétrico com a corrente de 
água. A Senhora Fernandes se desesperou e procurou sair do 
chuveiro, enquanto seu esposo lhe dizia que um pequeno 
choque elétrico não podia matá-la. Manifesta que nesse 
momento entendeu por que, desde seu regresso, o Senhor 
Viveiros somente utilizava o banheiro de suas filhas para 
banhar-se. Documento dos peticionários, de 13 de agosto de 
1998, página 5 e anexo 2 do mesmo documento. 
 

[3] Declara a denúncia que várias provas recolhidas 
demonstravam que o ex-marido de Maria da Penha tinha a 
intenção de matá-la e fazer crer num assalto à sua residência. 
Acrescentam cópia do laudo da Polícia Técnica e das 
declarações testemunhais das empregadas domésticas, que 
descrevem com riqueza de detalhes indícios da culpabilidade 
do Senhor Heredia Viveiros. Entre os elementos que 
descrevem está a negativa do acusado quanto a que tivesse uma 
espingarda, arma de fogo que logo se comprovou possuir, e 
com respeito a seus constantes ataques físicos à esposa, bem 
como estão graves contradições em sua narrativa do que 
sucedeu. 
 

[4] O próprio Júri se manifestou sobre o alto grau de 
culpabilidade do réu, bem como sobre sua personalidade 
perigosa, que se revelaram na perpetração do crime e em suas 
graves conseqüências, ao proferir a condenação de 15 anos de 
prisão no primeiro julgamento. FERNANDES (Maria da Penha 
Maia), Sobrevivi, posso contar, Fortaleza, 1994, página 74. 
 

[5] CIDH, Relatório sobre a situação dos direitos 
humanos no Brasil, 1997. Capítulo VIII. 
 

[6] Os peticionários indicam que essa situação foi 
inclusive reconhecida pelas Nações Unidas e apresentam notas 
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de jornal como anexos à sua denúncia. Observam que 70% dos 
incidentes de violência contra mulheres ocorrem em seus lares 
(Human Rights Watch. Report on Brazil, 1991, página 351); e 
que uma delegada de polícia do Rio de Janeiro declarou que 
dos mais de 2000 casos de estupro e ferimento com golpe 
registrados em sua Delegacia, não conhecia nenhum que 
tivesse chegado a punir o acusado (Relatório HRW, página 
367). 
 

[7] Neste sentido, a Comissão tem jurisprudência firme, 
ver CIDH, Caso 11.516, Ovelario Tames, Relatório Anual 
1998, (Brasil) par.26 e 27 , Caso 11.405 Newton Coutinho 
Mendes y otros, Relatório 1998 (Brasil), Caso 11.598 Alonso 
Eugenio da Silva, Relatório Anual 1998 (Brasil), par. 19 e 20, 
Caso 11.287 Joao Canuto de Oliveira, Relatório Anual 1997 
(Brasil). 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos se 
pronunciou em diversas ocasiões sobre o conceito de violação 
contínua, especialmente aplicado ao tema dos 
desaparecimentos forçados:  

O desaparecimento forçado implica a violação de vários 
direitos reconhecidos nos tratados interamericanos de 
direitos humanos, entre elas a Convenção Americana, e 
os efeitos dessas infrações, inclusive algumas, como neste 
caso, que tenham sido consumadas, podem prolongar-se 
de maneira contínua ou permanente até o momento em 
que se estabeleça o destino da vítima. Em virtude do 
exposto, como o destino ou paradeiro do Senhor Blake 
não era conhecido pelos familiares da vítima até o dia 14 
de junho de 1992, ou seja, posteriormente à data em que a 
Guatemala se submeteu à jurisdição contenciosa deste 
Tribunal, a exceção preliminar que o Governo fez fazer 
deve ser considerada infundada quanto aos efeitos e 
condutas posteriores à referida sujeição. Por esse motivo, 
a Corte tem competência para conhecer das possíveis 
violações que a Comissão imputa ao próprio Governo 
quanto a tais efeitos e condutas. 
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Corte IDH, Caso Blake, Sentença de Exceções 
Preliminares, de 2 de julho de 1996, parágrafos 39 y 40. Nesse 
mesmo sentido, ver: Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, 
Sentença de 29 de julho de 1988, parágrafo 155; e Caso 
Godínez Cruz, Sentença de 20 de janeiro de 1989, parágrafo 
163. Também aceitou, no caso Genie Lacayo (parágrafos 21 e 
24 Exce.. Pulio) conhecer da violação dos artigos 2, 8, 24 e 25, 
que formavam parte de uma denegação de justiça que 
começava antes da aceitação não-retroativa da competência da 
Corte, mas continuava depois dela. 

Ademais, a noção de situação continuada conta 
igualmente com reconhecimento judicial por parte da Corte 
Européia de Direitos Humanos, em decisões sobre casos 
relativos a detenção que remontam à década de 60., e por parte 
da Comissão de Direitos Humanos , cuja prática de acordo com 
o Pacto de Direito Civis e Políticos das Nações Unidas e seu 
primeiro Protocolo Facultativo, a partir do início da década de 
80, contém exemplos do exame de situações continuadas que 
geravam fatos que ocorriam ou persistiam depois da data de 
entrada em vigor do Pacto e do Protocolo com respeito ao 
Estado em apreço, e que constituíam per se violações de 
direitos consagrados no Pacto. 
 

[8] Corte IDH. Caso Godinez Cruz. Exceções 
preliminares. Sentença de 26 de junho de 1987. Série C No.3, 
cujos parágrafos 90 e 91 dizem o seguinte: “Dos princípios de 
direito internacional em geral reconhecidos resulta, em 
primeiro lugar, que se trata de uma norma a cuja invocação o 
Estado que tem direito a invocá-la pode renunciar expressa ou 
tacitamente, o que já foi reconhecido pela Corte em 
oportunidade anterior (ver Asunto de Viviana Gallardo y otras, 
decisão de 13 de novembro de 1981, No. G 101/81. Série A, 
parágrafo 26). Em segundo lugar, que a exceção de não-
esgotamento dos recursos da jurisdição interna, para que seja 
oportuna, deve ser suscitada nas primeiras etapas do 
procedimento, podendo-se na falta disso presumir a renúncia 
tácita do Estado interessado a valer-se da mesma. Em terceiro 
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lugar, que o Estado que alega o não-esgotamento tem a seu 
cargo a indicação dos recursos internos que devem ser 
esgotados e de sua efetividade”. 
Ao aplicar esses princípios a este caso, a Corte observa que o 
expediente evidencia que o Governo não interpôs a exceção 
oportunamente, ao tomar a Comissão conhecimento da 
denúncia a ela apresentada, e que nem sequer a fez valer 
tardiamente durante todo o tempo em que o assunto foi 
substanciado pela Comissão. 
 

[9] Como parte desta análise, a Comissão fundamentou 
seu estudo principalmente nos documentos apresentados pelos 
peticionários, além de em outros documentos disponíveis tais 
como: CIDH, Relatório da Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos sobre a condição da mulher nas Américas, 
de 13 de outubro de 1998, página 91; CIDH, Relatório sobre a 
situação dos Direitos Humanos no Brasil, de 29 de setembro de 
1997, página 164; Nações Unidas, Development Programme, 
Human Development Report 2000. Oxford University Press, 
página 290; bem como em diversa jurisprudência do Sistema 
Inteamericano e internacional. 
 

[10] Quase a metade desse tempo, desde 25 de setembro 
de 1992, sob a vigência para o Brasil da Convenção Americana 
e, igualmente, desde 27 de novembro de 1995, da Convenção 
de Belém do Pará. 
 

[11] CORTE IDH, Caso Genie Lacayo, Sentença de 29 
de janeiro de 1997, parágrafo 77. 
 

[12] Nesse sentido, a Comissão considera importante 
lembrar que a Corte Interamericana manifestou que: Cabe ao 
Estado controlar os meios para aclarar fatos ocorridos em seu 
território. A Comissão, embora tenha faculdades para fazer 
investigações, depende na prática, para poder efetuá-las dentro 
da jurisdição do Estado, da cooperação e dos meios que o 
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Governo lhe proporcione. Corte IDH, Caso Velásquez 
Rodríguez, Sentença de 29 de julho de 1988, parágrafo 136. 
 

[13] Os peticionários alegam que o fundamento deste 
recurso de apelação não procedia, segundo o artigo 479 do 
Código Processual Penal do Brasil; a Comissão considera esse 
aspecto de acordo com as faculdades que lhe confere o artigo 
XVIII da Declaração Americana. 
 

[14] Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Sentença 
de 29 de julho de 1988, parágrafo 173. 
 

[15] Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Sentença 
de 29 de julho de 1988, parágrafo 176; e Corte IDH, Caso 
Godínez Cruz, Sentença de 20 de janeiro de 1989, parágrafo 
187. 
 

[16] Corte IDH, Caso Godínez Cruz, Sentença de 20 de 
janeiro de 1989, parágrafo 175. 
 

[17] Maia Fernandez, Maria da Penha, “Sobrevivi, 
posso contar”. Fortaleza, 1994, página150; dados baseados em 
informação das Delegacias Policiais. 
 

[18] Em conseqüência da ação concertada do setor 
governamental e do CNDM (Conselho Nacional dos Direitos 
da Mulher), a Constituição brasileira de 1988 reflete 
importante avanço a favor dos direitos da mulher. No Programa 
Nacional sobre Direitos Humanos, as iniciativas propostas pelo 
Governo, que pretendem melhorar os direitos da mulher, 
incluem inter alia apoio ao Conselho Nacional dos Direitos da 
Mulher e ao Programa Nacional para Prevenir a Violência 
contra a Mulher; apoio para prevenir a violência sexual e 
doméstica contra a mulher, prestar assistência integrada às 
mulheres em risco e educar o público sobre a discriminação e a 
violência contra a mulher e as garantias disponíveis; revogação 
de certas disposições discriminatórias do Código Penal e do 
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Código Civil sobre o pátrio poder; promoção do 
desenvolvimento de enfoques orientados para a condição de 
homem ou mulher na capacitação dos agentes do Estado e no 
estabelecimento de diretrizes para os planos de estudo da 
educação de nível básico e médio; e promoção de estudos 
estatísticos sobre a situação da mulher no âmbito trabalhista. O 
Programa também encarrega o Governo de implementar as 
decisões consagradas na Convenção Interamericana para 
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. 
 

[19] Ver o capítulo relativo aos direitos da mulher 
brasileira no Relatório Especial da CIDH sobre a Situação dos 
Direitos Humanos no Brasil, 1997. 

Site: 
http://www.sbdp.org.br/arquivos/material/299_Relat%20n.

pdf 
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II PLANO NACIONAL DE POLÍTICAS PARA AS 

MULHERES 
 

“Mais cidadania para mais brasileiras” 
 

O II Plano Nacional de Políticas para Mulheres (II PNPM) é 
resultado da mobilização de quase 200 mil brasileiras que 
participaram, em todo o País, das Conferências Municipais e 
Estaduais, e elegeram 2.700 delegadas à II Conferência 
Nacional de Políticas para as Mulheres (II CNPM), realizada 
em agosto de 2007. O II PNPM expressa a vontade política do 
Governo Federal em reverter o padrão de desigualdade entre 
homens e mulheres em nosso País. 
 
Este não é um Plano da Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres. É um Plano de Governo. Este não é um Plano que 
traz benefícios só para as mulheres. É um Plano que beneficia 
toda a sociedade. 
 
Para que o II PNPM seja implementado, é imprescindível a 
parceria entre a União, governos estaduais e governos 
municipais. É igualmente fundamental que a sociedade civil, 
em especial as mulheres, conheça as ações propostas para que 
possa acompanhar sua execução. São dezenove ministérios e 
secretarias especiais trabalhando juntos para assegurar direitos 
e melhorar a qualidade de vida das mulheres brasileiras em 
toda a sua diversidade. 
 
PRINCÍPIOS 
 
O II PNPM é orientado pelos seguintes princípios aprovados 
nas I e II Conferências Nacionais: 
 
IGUALDADE E RESPEITO À DIVERSIDADE - mulheres 
e homens são iguais em seus direitos e sobre este princípio se 
apóiam as políticas de Estado que se propõem a superar as 



 302

desigualdades de gênero. A promoção da igualdade requer o 
respeito e atenção à diversidade cultural, étnica, racial, inserção 
social, de situação econômica 
e regional, assim como aos diferentes momentos da vida. 
Demanda o combate às desigualdades de toda sorte, por meio 
de políticas de ação afirmativa e consideração das experiências 
das mulheres na formulação, implementação, monitoramento e 
avaliação das políticas públicas. 
 
EQÜIDADE - o acesso de todas as pessoas aos direitos 
universais deve ser garantido com ações de caráter universal, 
mas também por ações específicas e afirmativas voltadas aos 
grupos historicamente discriminados. Tratar desigualmente os 
desiguais, buscando-se a justiça social, requer pleno 
reconhecimento das necessidades próprias dos diferentes 
grupos de mulheres. 
 
AUTONOMIA DAS MULHERES - deve ser assegurado às 
mulheres o poder de decisão sobre suas vidas e corpos, assim 
como as condições de influenciar os acontecimentos em sua 
comunidade e país, e de romper com o legado histórico, com os 
ciclos e espaços de dependência, exploração e subordinação 
que constrangem suas vidas no plano pessoal, econômico, 
político e social. 
 
LAICIDADE DO ESTADO - as políticas públicas de Estado 
devem ser formuladas e implementadas de maneira 
independente de princípios religiosos, de forma a assegurar 
efetivamente os direitos consagrados na Constituição Federal e 
nos diversos instrumentos internacionais assinados e ratificados 
pelo Estado brasileiro, como medida de proteção aos direitos 
humanos das mulheres e meninas. 
 
UNIVERSALIDADE DAS POLÍTICAS - as políticas devem 
ser cumpridas na sua integralidade e garantir o acesso aos 
direitos sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais 
para todas as mulheres. O princípio da universalidade deve ser 
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traduzido em políticas permanentes nas três esferas 
governamentais, caracterizadas pela indivisibilidade, 
integralidade e intersetorialidade dos direitos, e combinadas às 
políticas públicas de ações afirmativas, percebidas como 
transição necessária em busca da efetiva igualdade e eqüidade 
de gênero, raça e etnia. 
 
JUSTIÇA SOCIAL - implica no reconhecimento da 
necessidade de redistribuição dos recursos e riquezas 
produzidas pela sociedade e na busca de superação da 
desigualdade social, que atinge as mulheres de maneira 
significativa. 
 
TRANSPARÊNCIAS DOS ATOS PÚBLICOS - deve-se 
garantir o respeito aos princípios da administração pública: 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência, com transparência nos atos públicos e controle 
social. 
 
PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL - devem ser 
garantidos o debate e a participação das mulheres na 
formulação, implementação, avaliação e controle social das 
políticas públicas. 
 
OBJETIVOS, PRIORIDADES E METAS 
 
O Plano está organizado em 11 capítulos e/ou eixos que 
representam temas prioritários e áreas de preocupação, 
levantados pelas mulheres nas Conferências. Da primeira 
Conferência emergiram cinco eixos estratégicos e no processo 
de revisão do PNPM, na II Conferência, foram acrescentados 
seis novos eixos ao Plano. Para cada eixo, há objetivos, 
prioridades e metas que se concretizam nas 394 ações 
propostas.  
 
I - AUTONOMIA ECONÔMICA E IGUALDADE NO 
MUNDO DO TRABALHO, COM INCLUSÃO SOCIAL 
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“As trabalhadoras domésticas são a única categoria que 

constitui exceção à legislação trabalhista vigente, na 
Constituição Federal” 

 
OBJETIVOS GERAIS 
 
I. Promover a autonomia econômica e financeira das mulheres, 
considerando as dimensões étnico-raciais, geracionais, 
regionais e de deficiência; 
II. Promover a igualdade de gênero, considerando a dimensão 
étnico-racial nas relações de trabalho; 
III. Elaborar com base na Agenda Nacional o Plano Nacional 
do Trabalho Decente, incorporando os aspectos de gênero e 
considerando a dimensão étnico-racial. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
I. Promover políticas de ações afirmativas no mundo do 
trabalho que reafirmem a condição das mulheres como sujeitos 
sociais e políticos, considerando as dimensões étnico-raciais; 
II. Promover a valorização e o reconhecimento da contribuição 
econômica das mulheres no meio rural e nas comunidades 
tradicionais; 
III. Garantir às trabalhadoras domésticas o exercício de todos 
os direitos trabalhistas 
concedidos às trabalhadoras em geral, previstos no Artigo 7º da 
Constituição Federal; 
IV. Promover a valorização do trabalho doméstico não-
remunerado e contribuir para a superação da atual divisão 
sexual do trabalho; 
V. Promover a organização produtiva de mulheres vivendo em 
contexto de vulnerabilidade social, notadamente nas periferias 
urbanas. 
 
PRIORIDADES 
• Ampliar o acesso das mulheres ao mercado de trabalho; 
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• Promover a autonomia econômica e financeira das mulheres 
por meio da assistência técnica, do acesso ao crédito e do apoio 
ao empreendedorismo, associativismo, cooperativismo e 
comércio; 
• Promover a oferta de equipamentos sociais que contribuam 
para ampliar o tempo disponível das mulheres; 
• Promover a proteção social das mulheres em situação de 
vulnerabilidade, contribuindo para o rompimento do ciclo 
intergeracional da pobreza e para a melhoria das condições de 
vida de suas famílias; 
• Garantir o cumprimento da legislação e promover a 
valorização do trabalho doméstico remunerado e não-
remunerado; 
• Promover relações de trabalho não discriminatórias em razão 
de sexo, raça/etnia, orientação sexual, geração ou deficiência 
com eqüidade salarial e no acesso a cargos de direção; 
• Promover políticas de previdência social inclusiva para as 
mulheres; 
• Promover o acesso das mulheres à documentação civil. 
 
METAS 
• Aumentar em 12%, entre 2008 e 2011, o número de crianças 
entre zero e seis anos de idade freqüentando creche ou pré-
escola na rede pública; 
• Construir 1.714 creches e pré-escolas, entre 2008 e 2011; 
• Adotar medidas que promovam a elevação em 4% na taxa de 
atividade das mulheres com 16 anos ou mais, entre 2007 e 
2011; 
• Manter a média nacional em, no mínimo, 50% de participação 
das mulheres no total de trabalhadores capacitados e 
qualificados atendidos pelo Plano Nacional de Qualificação 
(PNQ) e nos convênios do MTE com entidades que 
desenvolvam formação profissional; 
• Capacitar 12.000 mulheres no âmbito do Plano Trabalho 
Doméstico Cidadão e articular para sua incorporação na 
Educação de Jovens e Adultos; 
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• Aumentar em 30% o número de trabalhadoras domésticas 
com carteira assinada; 
• Conceder crédito especial (Pronaf Mulher) a 58 mil mulheres 
trabalhadoras rurais, no período de 2008 a 2011; 
• Ampliar a participação das mulheres no Pronaf para 35%; 
• Atender 29 mil mulheres em projetos de Assistência Técnica 
protagonizada por mulheres até 2011; 
• Realizar 1.500 mutirões do Programa Nacional de 
Documentação das Trabalhadoras Rurais, no período de 2008 a 
2011; 
• Emitir documentação civil para 80.000 mulheres nas áreas 
dos entornos dos empreendimentos dos setores elétrico, 
energético e mineral, em todo o território nacional; 
• Implementar a Convenção 156 da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT). 
 

II - EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NÃO-SEXISTA, NÃO-
RACISTA, NÃO-HOMOFÓBICA E NÃO-

LESBOFÓBICA 
“Respeito à diversidade também se aprende na escola” 

 
OBJETIVOS GERAIS 
 
I. Contribuir para a redução da desigualdade de gênero e para o 
enfrentamento do preconceito e da discriminação de gênero, 
étnico-racial, religiosa, geracional, por orientação sexual e 
identidade de gênero, por meio da formação de gestores/as, 
profissionais da educação e estudantes em todos os níveis e 
modalidades de ensino; 
II. Consolidar na política educacional as perspectivas de 
gênero, raça/etnia, orientação sexual, geracional, das pessoas 
com deficiência e o respeito à diversidade em todas as suas 
formas, de modo a garantir uma educação igualitária; 
III. Garantir o acesso à permanência e o sucesso de meninas, 
jovens e mulheres à educação de qualidade, prestando 
particular atenção a grupos com baixa escolaridade (mulheres 
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adultas e idosas, com deficiência, negras, indígenas, de 
comunidades tradicionais, do campo e em situação de prisão). 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
I. Reduzir o analfabetismo feminino, em especial entre negras, 
indígenas e mulheres acima de 50 anos; 
II. Promover a ampliação do acesso ao ensino profissional e 
tecnológico e ao ensino superior, com eqüidade de gênero, 
raça/etnia;  
III. Eliminar conteúdos sexistas e discriminatórios e promover 
a inserção de conteúdos de educação para a eqüidade de gênero 
e valorização das diversidades nos currículos, materiais 
didáticos e paradidáticos da educação básica; 
IV. Promover a formação de gestores/as e servidores/as 
federais de gestão direta/sociedades de economia mista e 
autarquias, profissionais da educação e estudantes dos sistemas 
de ensino público de todos os níveis nos temas da eqüidade de 
gênero e valorização das diversidades; 
V. Contribuir para a redução da violência de gênero, com 
ênfase no enfrentamento do abuso e exploração sexual de 
meninas, jovens e adolescentes; 
VI. Estimular a participação das mulheres nas ciências e a 
produção de conhecimento na área de gênero, identidade de 
gênero e orientação sexual, levando em consideração os 
aspectos étnico-raciais, geracional, das pessoas com 
deficiência, entre outros. 
 
PRIORIDADES 
 
• Promover a formação inicial e continuada de gestores/as e 
profissionais da educação para a eqüidade de gênero, raça/etnia 
e o reconhecimento das diversidades; 
• Promover a formação de estudantes da educação básica para a 
eqüidade de gênero, raça/etnia e o reconhecimento das 
diversidades; 



 308

• Promover a formação das mulheres (jovens e adultas) para o 
trabalho, visando reduzir a desigualdade de gênero nas 
carreiras e profissões; 
• Estimular a produção e difusão de conhecimentos sobre 
gênero, identidade de gênero, orientação sexual e raça/etnia em 
todos os níveis de ensino. 
 
METAS 
 
• Formar 120 mil profissionais da educação básica nas 
temáticas de gênero, relações étnico-raciais e orientação sexual, 
em processos executados ou apoiados pelo Governo Federal; 
• Alfabetizar 3 milhões de mulheres; 
• Reduzir de 9,64% para 8% a taxa de analfabetismo feminino, 
entre 2006 e 2011; 
• Reduzir de 13,38% para 11% a taxa de analfabetismo das 
mulheres negras, entre 2006 e 2011; 
• Construir 950 salas de aula em comunidades remanescentes 
de quilombos; 
• Formar 5.400 professores/as da rede pública de ensino 
fundamental para atuar em comunidades remanescentes de 
quilombos; 
• Matricular 2.000 mulheres indígenas em cursos de 
Licenciatura Intercultural; 
• Construir 2.000 escolas da rede pública em áreas do campo; 
• Formar 15.000 jovens agricultoras familiares no Programa 
Saberes da Terra do ProJovem; 
• Ampliar em 5%, entre 2008 e 2011, a freqüência de meninas, 
jovens e mulheres negras à educação básica; 
• Ampliar em 10%, entre 2008 e 2011, a freqüência de 
mulheres negras ao ensino superior. 
 
III - SAÚDE DAS MULHERES, DIREITOS SEXUAIS 
E DIREITOS REPRODUTIVOS 
 

“Hoje há mais jovens mulheres infectadas pelo HIV do que 
jovens homens.  
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A desigualdade de gênero tem a ver com isso” 
 
OBJETIVO GERAL 
 
I. Promover a melhoria das condições de vida e saúde das 
mulheres, em todas as fases do seu ciclo vital, mediante a 
garantia de direitos legalmente constituídos, e a ampliação do 
acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção, 
assistência e recuperação da saúde integral em todo o território 
brasileiro, sem discriminação de qualquer espécie e 
resguardando-se as identidades e especificidades de gênero, 
raça/etnia, geração e orientação sexual. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
I. Garantir os direitos sexuais e direitos reprodutivos das 
mulheres em todas as fases do seu ciclo de vida e nos diversos 
grupos populacionais, sem discriminação de qualquer espécie; 
II. Contribuir para a redução da morbidade e mortalidade 
feminina no Brasil, especialmente por causas evitáveis, em 
todas as fases do seu ciclo de vida e nos diversos grupos 
populacionais, sem discriminação de qualquer espécie; 
III. Ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde 
da mulher no Sistema Único de Saúde. 
 
PRIORIDADES 
 
• Promover a atenção à saúde das mulheres no climatério; 
• Estimular a organização da atenção às mulheres, jovens e 
adolescentes com queixas ginecológicas; 
• Estimular a implantação e implementação da assistência em 
planejamento familiar, para homens e mulheres, adultos, jovens 
e adolescentes, no âmbito da atenção integral à saúde, 
respeitando os princípios dos direitos sexuais e reprodutivos; 
• Promover a assistência obstétrica qualificada e humanizada, 
especialmente entre as mulheres negras e indígenas, incluindo 
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a atenção ao abortamento inseguro, de forma a reduzir a 
morbimortalidade materna; 
• Promover a prevenção e o controle das doenças sexualmente 
transmissíveis e da infecção pelo HIV/Aids na população 
feminina; 
• Reduzir a morbimortalidade por câncer cérvico-uterino e a 
mortalidade por câncer de mamas na população feminina; 
• Promover a implantação de um modelo de atenção à saúde 
mental das mulheres na perspectiva de gênero, considerando as 
especificidades étnico-raciais; 
• Estimular a implantação da Atenção Integral à Saúde das 
Mulheres, por meio do enfrentamento das discriminações e do 
atendimento às especificidades étnicoraciais, geracionais, 
regionais, de orientação sexual, e das mulheres com 
deficiência, do campo e da floresta e em situação de rua; 
• Fortalecer a participação e mobilização social em defesa da 
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher; 
• Propor alterações de legislação com a finalidade de ampliar a 
garantia do direito à saúde, contemplando os direitos sexuais e 
direitos reprodutivos das mulheres e o fortalecimento do 
Sistema Único de Saúde. 
 
METAS 
 
• Reduzir em 15% a Razão de Mortalidade Materna, entre 2008 
e 2011; 
• Garantir a oferta de métodos anticoncepcionais reversíveis 
para 100% da população feminina usuária do SUS; 
• Disponibilizar métodos anticoncepcionais em 100% dos 
serviços de saúde; 
• Qualificar 100% dos pólos básicos para atenção integral à 
saúde da mulher indígena; 
• Aumentar em 60% o número de exames citopatológicos na 
população feminina de 25 a 59 anos, entre 2008 e 2011; 
• Aumentar em 15% o número de mamografias na população 
feminina, entre 2008 e 2011; 
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• Promover a adesão dos 27 estados brasileiros ao Plano de 
Enfrentamento da Feminização das DST/Aids; 
• Formar quatro referências técnicas, por estado, em atenção às 
mulheres no climatério; 
• Sensibilizar cinco referências técnicas, por estado, em atenção 
às queixas ginecológicas de mulheres e adolescentes; 
• Implementar quatorze centros de referência para assistência à 
infertilidade; 
• Apoiar a organização de um centro colaborador por região 
para humanização da atenção ao parto, ao abortamento e às 
urgências e emergências obstétricas; 
• Implantar cinco experiências-piloto, uma por região, de um 
modelo de atenção à saúde mental das mulheres na perspectiva 
de gênero. 
 
IV - ENFRENTAMENTO DE TODAS AS FORMAS 
DE VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES 

 
“Uma vida sem violência é um direito das mulheres. 

A violência contra as mulheres realimenta a violência geral na 
sociedade” 

OBJETIVO GERAL 
 
Reduzir os índices de violência contra as mulheres por meio 
da: 
I. Consolidação da Política Nacional de Enfrentamento à 
Violência contra as Mulheres com plena efetivação da Lei 
Maria da Penha; 
II. Implementação do Pacto Nacional pelo Enfrentamento da 
Violência contra as Mulheres; 
III. Implementação do Plano Nacional de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas no que diz respeito às ações referentes ao 
tráfico de mulheres, jovens e meninas. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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I. Proporcionar às mulheres em situação de violência um 
atendimento humanizado, integral e qualificado nos serviços 
especializados e na rede de atendimento; 
II. Desconstruir estereótipos e representações de gênero, além 
de mitos e preconceitos em relação à violência contra a mulher; 
III. Promover uma mudança cultural a partir da disseminação 
de atitudes igualitárias e valores éticos de irrestrito respeito às 
diversidades e de valorização da paz; 
IV. Garantir e proteger os direitos das mulheres em situação de 
violência, considerando as questões étnico-raciais, geracionais, 
de orientação sexual, de deficiência e de inserção social, 
econômica e regional; 
V. Ampliar e garantir o acesso à justiça e à assistência jurídica 
gratuita às mulheres em situação de violência; 
VI. Assegurar atendimento especializado às mulheres do 
campo e da floresta em situação de violência; 
VII. Promover a integração e articulação dos serviços e 
instituições de atendimento às mulheres em situação de 
violência, por meio da implantação e fortalecimento da Rede 
de Atendimento às Mulheres em situação de violência. 
 
PRIORIDADES 
 
• Ampliar e aperfeiçoar a Rede de Atendimento às mulheres em 
situação de violência; 
• Garantir a implementação da Lei Maria da Penha e demais 
normas jurídicas nacionais e internacionais; 
• Promover ações de prevenção a todas as formas de violência 
contra as mulheres nos espaços público e privado; 
• Promover a atenção à saúde das mulheres em situação de 
violência com atendimento qualificado ou específico; 
• Garantir o enfrentamento da violência contra as mulheres, 
jovens e meninas vítimas do tráfico e da exploração sexual e 
que exercem a atividade da prostituição; 
• Promover os direitos humanos das mulheres encarceradas. 
 
METAS 
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• Construir/reformar/reaparelhar 764 serviços especializados de 
atendimento às mulheres em situação de violência; 
• Capacitar 170.000 profissionais das áreas de segurança 
pública, saúde, educação, assistência social, justiça e demais 
áreas da rede de atendimento; 
• Realizar 1.000.000 de atendimentos válidos no Ligue 180; 
• Consolidar o Observatório da Lei Maria da Penha; 
• Qualificar 100% dos CRAS e CREAS para atendimento às 
mulheres vítimas de violência; 
• Implementar a notificação compulsória em 100% dos 
municípios dos estados prioritários do Pacto Nacional pelo 
Enfrentamento da Violência contra as Mulheres; 
• Qualificar 100% dos Centros de Referência para atendimento 
às mulheres vítimas de tráfico; 
• Ampliar em 100% a rede de atenção integral à saúde de 
mulheres e adolescentes em situação de violência; 
• Implantar a Vigilância de Violências e Acidentes – VIVA em 
todas as capitais e municípios dos estados prioritários do Pacto 
Nacional pelo Enfrentamento da Violência contra as Mulheres; 
• Assegurar a existência de estabelecimentos penais femininos 
dentro de padrões físicos e funcionais que assegurem a 
dignidade das detentas, nas 27 unidades da federação; 
• Assegurar a existência de pelo menos um Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS) em todos os 
municípios brasileiros; 
• Habilitar 100% dos estados para a Atenção Integral à Saúde 
das presidiárias e adolescentes em conflito com a lei. 
 
V - PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NOS ESPAÇOS 
DE PODER E DECISÃO 
 
“As mulheres representam apenas 8,9% do total de deputados 

federais e senadores” 
 
OBJETIVO GERAL 
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I. Promover e fortalecer a participação igualitária, plural e 
multirracial das mulheres nos espaços de poder e decisão. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
I. Promover a mudança cultural na sociedade, com vistas à 
formação de novos valores e atitudes em relação à autonomia e 
empoderamento das mulheres; 
II. Estimular a ampliação da participação das mulheres nos 
partidos políticos e nos Parlamentos federal, estadual e 
municipal e nas suas instâncias de poder e decisão; 
III. Estimular a ampliação da participação das mulheres nos 
cargos de decisão dos poderes constituídos (Executivo, 
Legislativo e Judiciário) em todos os níveis, respeitando-se os 
recortes de raça/etnia; 
IV. Estimular a ampliação da participação de mulheres nos 
cargos de liderança política e de decisão no âmbito das 
entidades representativas de movimentos sociais, sindicatos, 
conselhos de naturezas diversas, e todos os tipos de associação 
onde mudanças nesse sentido se façam necessárias; 
V. Estimular a ampliação da participação das mulheres 
indígenas e negras nas instâncias de poder e decisão; 
VI. Estimular a participação e o controle social nas políticas 
públicas; 
VII. Inserir no debate da reforma política o tema da paridade na 
representação parlamentar. 
 
PRIORIDADES 
 
• Sensibilização da sociedade e implementação de estratégias 
para a ampliação da participação das mulheres nos espaços de 
poder e decisão; 
• Criação de mecanismos de apoio à participação político-
partidária das mulheres; 
• Fortalecimento da participação social na formulação e 
implementação das políticas públicas de promoção da 
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igualdade de gênero e de combate a todas as formas de 
discriminação baseadas na raça/etnia, geração, orientação 
sexual, entre outras relacionadas à diversidade humana e 
cultural; 
• Criação, revisão e implementação de instrumentos normativos 
com vistas à igualdade de oportunidades entre homens e 
mulheres e, entre as mulheres, na ocupação de postos de 
decisão nas distintas esferas do poder público. 
 
METAS 
 
• Garantir a plena aplicação da Lei 9.504/97, considerando a 
proporção das mulheres negras e indígenas na população; 
• Aumentar em 20% o número de mulheres nos cargos de 
direção (DAS 3, 4, 5 e 6) do Poder Executivo, considerando a 
proporção das mulheres negras e indígenas na população; 
• Ampliar em 20% nas eleições de 2010 o número de mulheres 
no Parlamento Nacional (Câmara e Senado Federal), 
considerando a proporção das mulheres negras e indígenas na 
população; 
• Ampliar em 20% nas eleições de 2010 a participação de 
mulheres nas Assembléias Legislativas Estaduais, 
considerando a proporção das mulheres negras e indígenas na 
população; 
• Ampliar em 20% nas eleições de 2008 a participação de 
mulheres nas Câmaras de Vereadores, considerando a 
proporção das mulheres negras e indígenas na população; 
• Realizar, no mínimo, 10 reuniões do Fórum de Instâncias de 
Mulheres dos Partidos Políticos; 
• Contribuir para a criação e o fortalecimento de conselhos 
estaduais de promoção e defesa dos direitos das mulheres nas 
27 Unidades da Federação; 
• Contribuir para a criação e o fortalecimento de conselhos 
municipais dos direitos da mulher na totalidade dos municípios 
com mais de 100 mil habitantes; 
• Realizar amplo debate na sociedade sobre a participação 
paritária das mulheres nos espaços de poder e decisão; 
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• Revisar a lei de cotas eleitorais. 
 
 
VI - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO MEIO 
RURAL, NA CIDADE E NA FLORESTA, COM 
GARANTIA DE JUSTIÇA AMBIENTAL, SOBERANIA E 
SEGURANÇA ALIMENTAR 

 
“A sustentabilidade da vida no planeta não combina 

com a desigualdade de gênero” 
 
OBJETIVO GERAL 
 
I. Promover a incorporação da perspectiva de gênero nas 
políticas ambientais e de segurança alimentar, favorecendo o 
desenvolvimento sustentável. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
I. Estimular a participação das mulheres em todas as instâncias 
de formulação e implementação de políticas ambientais e do 
desenvolvimento sustentável; 
II. Promover a sensibilização e capacitação de gestores/as e 
profissionais da área ambiental nas temáticas de gênero, 
raça/etnia; 
III. Promover o protagonismo das mulheres da cidade, do 
campo e da floresta, na promoção do desenvolvimento 
sustentável no país; 
IV. Estimular o crescimento da participação das mulheres na 
produção para autoconsumo e comercialização de alimentos 
saudáveis e de qualidade, segundo os princípios da segurança 
alimentar; 
V. Promover políticas públicas de defesa da água como um 
bem público e da democratização do seu uso. 
 
PRIORIDADES 
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• Promover e valorizar a participação das mulheres em 
instâncias colegiadas de implementação de políticas ambientais 
com base territorial, bem como do Sistema Nacional de Meio 
Ambiente – SISNAMA e do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGREH; 
• Promover a inclusão produtiva de mulheres representantes de 
populações e comunidades tradicionais; 
• Promover a valorização e preservação dos conhecimentos 
tradicionais das mulheres associados à biodiversidade; 
• Promover a participação de mulheres nos programas e ações 
que tratem dos temas de mudanças climáticas, assentamentos 
rurais e licenciamento; 
• Promover e fortalecer atividades econômicas desenvolvidas 
por mulheres e vinculadas à segurança alimentar. 
 
VII - DIREITO À TERRA, MORADIA DIGNA E 
INFRA-ESTRUTURA SOCIAL NOS MEIOS RURAL E 
URBANO, CONSIDERANDO AS COMUNIDADES 
TRADICIONAIS 

 
“Mulheres livres e iguais em cidades seguras, sem violência” 

 
OBJETIVOS GERAIS 
 
I. Promover o direito das mulheres à vida com qualidade na 
cidade, no meio rural e nas comunidades tradicionais, 
respeitando suas especificidades e garantindo o acesso a bens, 
equipamentos e serviços públicos; 
II. Promover os direitos das mulheres no acesso à terra, à 
reforma agrária e ao desenvolvimento rural sustentável, com 
atenção especial aos territórios contemplados no programa 
“Territórios da Cidadania”. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
I. Promover o acesso das mulheres à moradia digna, construída 
em local apropriado, saudável e seguro, titulada, com qualidade 
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de condições materiais e técnicas construtivas, dotada de 
energia elétrica convencional ou alternativa, infra-estrutura e 
acesso a bens, serviços públicos e equipamentos sociais; 
II. Garantir o acesso igualitário das mulheres à terra, por meio 
da inscrição, cadastro e titulação de assentamentos da reforma 
agrária, bem como orientação jurídica e capacitação sobre os 
direitos das mulheres assentadas; 
III. Promover o reconhecimento econômico das mulheres nos 
assentamentos, estimulando sua participação na gestão e no 
acesso à assistência técnica, crédito e comercialização; 
IV. Articular os programas habitacionais nas periferias dos 
grandes centros urbanos ou grupamentos municipais nos 
territórios rurais com os programas de eficiência energética e 
de conservação de energia. 
 
PRIORIDADES 
 
• Ampliar o acesso à terra nas áreas urbanas e à moradia com 
infra-estrutura social adequada; 
• Ampliar o conhecimento sobre as normas referentes ao direito 
de acesso à terra para as mulheres nos assentamentos de 
reforma agrária; 
• Ampliar e qualificar o acesso à assessoria técnica 
socioambiental, ao crédito especial e à agroindustrialização 
para assentadas da reforma agrária; 
• Promover o acesso igualitário das mulheres ao Programa 
Crédito Fundiário. 
 
METAS 
 
• Capacitar servidores/as sobre gênero, reforma agrária e 
desenvolvimento rural em 100% das Superintendências 
Regionais do Incra; 
• Avaliar o impacto sobre a vida das mulheres em 100% dos 
projetos de habitação, saneamento e infra-estrutura do PAC. 
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VIII - CULTURA, COMUNICAÇÃO E MÍDIA 
IGUALITÁRIAS, DEMOCRÁTICAS E NÃO 
DISCRIMINATÓRIAS 

 
“Promover uma cultura de igualdade: desafio ou utopia?” 

 
OBJETIVOS GERAIS 
 
Contribuir para a: 
 
I. Construção de uma cultura igualitária, democrática e não 
reprodutora de estereótipos de gênero, raça/etnia, orientação 
sexual e geração; 
II. Promover a visibilidade da contribuição cultural das 
mulheres na sociedade brasileira, por meio da divulgação de 
suas diferentes formas de expressão; 
III. Promover o acesso das mulheres aos meios de produção 
cultural e de conteúdo para todos os veículos de comunicação e 
mídia; 
IV. Contribuir para a elaboração de marco regulatório para o 
sistema de comunicação brasileiro que iniba a difusão de 
conteúdos discriminatórios relacionados a gênero, raça/etnia, 
orientação sexual, e para a implantação de órgão executor desta 
finalidade; 
V. Garantir o cumprimento dos instrumentos internacionais na 
área e contribuir para a revisão da legislação brasileira sobre a 
matéria. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
I. Incentivar comportamentos e atitudes que não reproduzam 
conteúdos discriminatórios e que valorizem as mulheres em 
toda a sua diversidade, nos veículos de comunicação; 
II. Valorizar as iniciativas e a produção cultural das mulheres e 
sobre as mulheres; 
III. Contribuir para ampliar a presença das mulheres nos 
diferentes espaços de poder e decisão na mídia nacional; 
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IV. Contribuir para ampliar o controle social sobre a veiculação 
de conteúdos discriminatórios na mídia em geral. 
 
PRIORIDADES 
 
• Estimular e garantir que os programas de fomento à produção 
e difusão cultural valorizem a expressão das mulheres e sua 
contribuição social, política, econômica e cultural; 
• Estimular a produção e difusão de conteúdos não-
discriminatórios e não estereotipados das mulheres, 
valorizando as dimensões de raça/etnia, orientação sexual e 
geração; 
• Construir mecanismos de monitoramento e controle social 
dos conteúdos veiculados nos espaços de mídia e comunicação, 
assegurando participação ativa, constante e capilarizada da 
sociedade. 
 
METAS 
 
• Elaborar um diagnóstico sobre a representação da mulher na 
mídia, em todas as regiões do país; 
• Promover a articulação de cinco redes de monitoramento, 
uma para cada região do país, para denúncias de abordagens 
discriminatórias de gênero, raça/etnia e orientação sexual na 
mídia em geral; 
• Ampliar em 50% os Pontos de Cultura Mulher; 
• Realizar 3 seleções públicas de projetos formulados por 
mulheres para produção de conteúdos de audiovisual que 
desconstruam mitos e estereótipos de gênero e raça/etnia; 
• Instituir 5 pontões de Cultura Mulher, um em cada região do 
país. 
 
IX - ENFRENTAMENTO DO RACISMO, SEXISMO E 
LESBOFOBIA 

 
“Viver a diferença, praticar a igualdade” 
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OBJETIVO GERAL 
 
I. Instituir políticas, programas e ações de enfrentamento do 
racismo, sexismo e lesbofobia e assegurar a incorporação da 
perspectiva de raça/etnia e orientação sexual nas políticas 
públicas direcionadas às mulheres. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
I. Ampliar o conhecimento sobre a dimensão ideológica do 
racismo, sexismo e lesbofobia; 
II. Superar as dimensões de desigualdade baseadas no racismo, 
sexismo e lesbofobia; 
III. Reduzir os índices de racismo institucional contra 
mulheres, garantindo o acesso eqüitativo às diferentes políticas 
públicas. 
 
PRIORIDADES 
 
• Formular e implementar programas, projetos e ações 
afirmativas e de enfrentamento do racismo, sexismo e 
lesbofobia nas instituições públicas governamentais; 
• Fortalecer as políticas de enfrentamento da discriminação 
contra as mulheres atingidas pelo racismo, sexismo, lesbofobia, 
deficiência, fatores geracionais e outras formas de intolerância 
e discriminação; 
• Apoiar a capacitação de lideranças do movimento de 
mulheres e feminista na promoção de políticas e ações de 
enfrentamento do racismo, sexismo e lesbofobia e ações 
afirmativas. 
 
METAS 
 
• Formar 120 mil profissionais da educação básica nas 
temáticas de gênero, relações étnico-raciais e orientação sexual, 
em processos executados ou apoiados pelo Governo Federal; 
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• Reduzir de 13,38% para 11% a taxa de analfabetismo das 
mulheres negras, entre 2006 e 2011; 
• Ampliar em 5%, entre 2008 e 2011, a freqüência de meninas, 
jovens e mulheres negras à educação básica; 
• Ampliar em 10%, entre 2008 e 2011, a freqüência de 
mulheres negras ao ensino superior; 
• Construir 950 salas de aula em comunidades remanescentes 
de quilombos; 
• Formar 5.400 professores/as da rede pública de ensino 
fundamental para atuar em comunidades remanescentes de 
quilombos; 
• Matricular 2.000 mulheres indígenas em cursos de 
Licenciatura Intercultural; 
• Qualificar 100% dos pólos básicos para atenção integral à 
saúde da mulher indígena; 
• Implantar o Programa de Anemia Falciforme nas 27 Unidades 
da Federação; 
• Desenvolver experiências piloto para a implantação de 
diretrizes estratégicas de atendimento à saúde das mulheres 
lésbicas e bissexuais em cinco municípios do país; 
• Promover a articulação de cinco redes de monitoramento da 
mídia para denúncia de abordagens discriminatórias de gênero, 
raça/etnia e orientação sexual em todas as regiões do país; 
• Realizar 3 seleções públicas de projetos formulados por 
mulheres para produção de conteúdos de audiovisual que 
desconstruam mitos e estereótipos de gênero e raça/etnia; 
• Capacitar 12.000 mulheres no âmbito do Plano Trabalho 
Doméstico Cidadão e articular para sua incorporação na 
Educação de Jovens e Adultos. 
 
X - ENFRENTAMENTO DAS DESIGUALDADES 
GERACIONAIS QUE ATINGEM AS MULHERES, COM 
ESPECIAL ATENÇÃO ÀS JOVENS E IDOSAS 
 

“A cada etapa da vida surgem novas necessidades, 
novos problemas, novas alegrias” 
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OBJETIVOS GERAIS 
 
I. Assegurar a incorporação da perspectiva geracional nas 
políticas públicas direcionadas às mulheres; 
II. Garantir o protagonismo das jovens e idosas na elaboração, 
monitoramento e avaliação das políticas públicas e nos 
programas desenvolvidos no âmbito do PNPM; 
III. Promover a autonomia das mulheres jovens e idosas, 
considerando as suas especificidades e diversidades. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
I. Reduzir os índices de violência contra as mulheres, 
considerando as diversidades geracionais; 
II. Garantir a igualdade de direitos e oportunidades no acesso, 
permanência e promoção das jovens, em especial as negras, no 
mercado de trabalho; 
III. Ampliar a permanência das mulheres jovens na educação 
formal, evitando a evasão escolar, em especial para as negras, 
trabalhadoras rurais, quilombolas, indígenas, lésbicas, 
deficientes e jovens em conflito com a lei; 
IV. Reduzir o analfabetismo feminino, em especial entre 
negras, indígenas e mulheres acima de 50 anos. 
V. Fortalecer ações de prevenção e assistência integral à saúde 
de mulheres adolescentes e jovens; 
VI. Incentivar e fortalecer a inclusão feminina no sistema 
previdenciário, com base na universalização da cobertura. 
 
PRIORIDADES 
 
• Assegurar a implementação de ações de enfrentamento das 
desigualdades contra as mulheres jovens e idosas nas 
instituições públicas governamentais; 
• Apoiar a implementação do Estatuto do Idoso e do Estatuto 
da Criança e do Adolescente; 
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• Apoiar a capacitação de lideranças do movimento de jovens 
feministas na promoção de políticas e ações de enfrentamento 
das desigualdades geracionais. 
 
METAS 
 
• Adotar medidas que promovam a elevação em 4% na taxa de 
atividade das mulheres com 16 anos ou mais, entre 2007 e 
2011; 
• Reduzir de 9,64% para 8% a taxa de analfabetismo feminino, 
entre 2006 e 2011; 
• Formar 15.000 jovens agricultoras familiares no Programa 
Saberes da Terra do ProJovem; 
• Formar quatro referências técnicas, por estado, em atenção às 
mulheres no climatério; 
• Sensibilizar cinco referências técnicas, por estado, em atenção 
às queixas ginecológicas de mulheres e adolescentes; 
• Ampliar em 100% a rede de atenção integral à saúde de 
mulheres e adolescentes em situação de violência; 
• Habilitar 100% dos estados para a Atenção Integral à Saúde 
das presidiárias e adolescentes em conflito com a lei. 
 
XI - GESTÃO E MONITORAMENTO DO PLANO 

“Mais cidadania para mais brasileiras com participação e 
controle social” 

 
OBJETIVO GERAL 
 
I. Implementar o II Plano Nacional de Políticas para as 
Mulheres, de forma eficiente, eficaz e efetiva, com 
transparência das ações e articulação entre os diferentes órgãos 
dos governos federal, estaduais e municipais. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
I. Viabilizar a gestão compartilhada e transversal do PNPM na 
administração pública federal, estadual e municipal; 



 325

II. Ampliar o conhecimento sobre a situação das mulheres na 
sociedade brasileira e das políticas públicas de gênero; 
III. Estimular o controle social da implementação do Plano 
Nacional de Políticas para as Mulheres; 
IV. Revisar e implementar o Sistema de Acompanhamento do 
Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. 
 
PRIORIDADES 
 
• Capacitação e qualificação de agentes públicos nos temas de 
gênero, raça/etnia, orientação sexual, geração e direitos 
humanos; 
• Produção, organização e disseminação de dados, estudos e 
pesquisas que tratem das temáticas de gênero, raça/etnia, 
violência contra as mulheres, orientação sexual, geração e 
direitos humanos; 
• Ampliação da institucionalização das políticas de gênero nos 
poderes executivos federal, estaduais e municipais; 
• Monitoramento e avaliação do II Plano Nacional de Políticas 
para as Mulheres; 
• Contribuir para a criação e o fortalecimento de organismos 
estaduais de promoção de políticas para as mulheres nas 27 
Unidades da Federação; 
• Contribuir para a criação e o fortalecimento e organismos 
municipais de políticas para as mulheres na totalidade dos 
municípios com mais de 100 mil habitantes; 
• Incentivar a formulação de Planos estaduais de políticas para 
as mulheres nas 27 Unidades da Federação; 
• Incentivar a formulação de Planos municipais de políticas 
para as mulheres em todas as capitais do país; 
• Implantar o Sistema Nacional de Dados e Estatísticas sobre 
violência contra as mulheres; 
• Capacitar todos/as os/as servidores/as públicos admitidos por 
concurso na administração pública federal nos temas de 
gênero, raça/etnia, orientação sexual, geração e direitos 
humanos; 
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• Construir um Sistema de Acompanhamento da 
Implementação do II PNPM para estados e municípios. 
 
COMITÊ DE MONITORAMENTO DO PLANO 
 
São 19 órgãos da administração pública federal, além de 
representantes de mecanismos governamentais estaduais e 
municipais de políticas para as mulheres e do Conselho 
Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM). 
 
1. SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA AS 
MULHERES DA PRESIDÊNCIA 
 
DA REPUBLICA - SPM/PR, que o coordenará: 
Lourdes Maria Bandeira - Titular 
Luana Simões Pinheiro - Suplente 
 
2. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC 
Maria Elisa Brandt - Titular 
Adriana de Oliveira Barbosa - Suplente 
 
3. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ 
Juliana Barroso - Titular 
Inajara Ferreira - Suplente 
 
4. MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
Regina Coeli Viola - Titular 
Thereza de Lamare França Neto - Suplente 
 
5. MINISTÉRIO DAS CIDADES - MCID 
Kátia Maria Borges Fidalgo - Titular 
Ana Koatz - Suplente 
 
6. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - 
MDA 
Andrea Lorena Butto Zarzar - Titular 
Elisabete Busanello – Suplente 
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7. MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO 
E GESTÃO - MPOG 
Váleria Rezende de Carvalho Ferreira - Titular 
Danielle Cancela Cronemberger - Suplente 
 
8. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE 
Leonor Costa - Titular 
Ildemar Barbosa - Suplente 
 
9. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
COMBATE À FOME - MDS 
Célia Maria Farias Vieira -Titular 
Júnia Valéria Quiroga da Cunha - Suplente 
35 
10. MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA - MME 
Maria Beatriz de Faria - Titular 
Gleyse Peiter - Suplente 
 
11. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
Sérgio Bueno da Fonseca - Titular 
Cláudia Moreira Diniz - Suplente 
 
12. MINISTÉRIO DA CULTURA - MINC 
Maria Cláudia Canto Cabral - Titular 
Thaís S. P. Werneck - Suplente 
 
13. SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS 
HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA 
REPUBLICA - SEDH/PR 
Pedro Pontual - Titular 
Maria do Socorro Tabosa - Suplente 
 
14. SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS DE 
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - SEPPIR 
Vera Proba - Titular 
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Ivete Campos - Suplente 
 
15. CASA CIVIL/PR 
Mariana Bandeira de Mello Parente Sade - Titular 
Ivanildo Tajra Franzosi - Suplente 
 
16. SECRETARIA GERAL - SG/PR 
Quenes Silva Gonzaga - Titular 
Marina Pimenta Spinola Castro - Suplente 
 
17. SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - SECOM/PR 
Joyce Del Frari Coutinho - Titular 
Lucia Maria Rodrigues Mendes - Suplente 
 
18. FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
Leia Bezerra do Vale - Titular 
Irania Maria da Silva Ferreira Marques - Suplente 
 
19. INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA 
APLICADA - IPEA 
Natália de Oliveira Fontoura - Titular 
Helder Rogério Sant´Ana Ferreira - Suplente 
36 
20. CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA 
MULHER - CNDM 
Lia Zanotta, Eline Jonas e Nilza Iraci - Titulares 
Odisséia Carvalho, Arlete Zago e Helena Ribeiro - Suplentes 
 
21. ORGANISMOS GOVERNAMENTAIS DE 
POLÍTICAS PARA AS MULHERES DO PODER 
Executivo Estadual 
Lourdes Leitão (Secretaria de Estado da Mulher do Maranhão) 
e Cecília Teixeira 
(Superintendência de Políticas para as Mulheres do Rio de 
Janeiro) - Titulares 
Vanda de Souza (Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência 
e Desenvolvimento 
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Social do Espírito Santo) e Maria Araújo de Aquino (Secretaria 
Estadual da Mulher do 
Acre) - Suplentes 
 
22. ORGANISMOS GOVERNAMENTAIS DE 
POLÍTICAS PARA AS MULHERES DO PODER 
Executivo Municipal 
Teresinha Beraldo (Secretaria de Mulher de Maringá/PR) e 
Berenice Rosa 
(Coordenadoria da Mulher de Campinas /SP) - Titulares 
Rosaly Scalabrini (Coordenadoria Municipal de Rio 
Branco/AC) e Solange Zanetta 
(Coordenadoria de Políticas de Gênero de Santo André/SP) - 
Suplentes 
Para ter acesso ao Plano completo, consulte o sítio eletrônico 
(website) 
da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres: 
www.spmulheres.gov.br 
37 
 
 
Site:  
http://200.130.7.5/spmu/docs/Livreto_Mulher.pdf
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DECRETO Nº 6.387, DE 5 DE MARÇO DE 2008
 

Aprova o II Plano Nacional de Políticas 
para as Mulheres - II PNPM, e dá outras 
providências. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da 

atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da 
Constituição,  

 
DECRETA:  
 
Art. 1o  Fica aprovado o II Plano Nacional de Políticas 

para as Mulheres - II PNPM, em consonância com os objetivos 
estabelecidos no Anexo deste Decreto.  

 
Art. 2o  A Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres, da Presidência da República, editará as metas, as 
prioridades e as ações do II PNPM.  

 
Art. 3o  O Comitê de Articulação e Monitoramento 

instituído pelo art. 3o do Decreto no 5.390, de 8 de março de 
2005, com as competências, organização e forma de 
funcionamento nele previstos, acompanhará e avaliará 
periodicamente o cumprimento dos objetivos, metas, 
prioridades e ações definidos no II PNPM.  

 
Art. 4o  Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.  
 
Brasília, 5 de março de 2008; 187o da Independência e 

120o da República.  
 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
 
 

ANEXO 
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OBJETIVOS DO II PLANO NACIONAL DE POLÍTICAS 
PARA AS MULHERES  

Capítulo 1: Autonomia econômica e igualdade no mundo 
do trabalho, com inclusão social.  

I. Promover a autonomia econômica e financeira das 
mulheres, considerando as dimensões étnico-raciais, 
geracionais, regionais e de deficiência;  

II. Promover a igualdade de gênero, considerando a 
dimensão étnico-racial nas relações de trabalho;  

III. Elaborar, com base na Agenda Nacional, o Plano 
Nacional do Trabalho Decente, incorporando os aspectos de 
gênero e considerando a dimensão étnico-racial.  

Capítulo 2: Educação inclusiva, não-sexista, não-racista, 
não-homofóbica e não-lesbofóbica.  

I. Contribuir para a redução da desigualdade de gênero e 
para o enfrentamento do preconceito e da discriminação de 
gênero, étnico-racial, religiosa, geracional, por orientação 
sexual e identidade de gênero, por meio da formação de 
gestores, profissionais da educação e estudantes em todos os 
níveis e modalidades de ensino;  

II. Consolidar na política educacional as perspectivas de 
gênero, raça, etnia, orientação sexual, geracional, das pessoas 
com deficiência e o respeito à diversidade em todas as suas 
formas, de modo a garantir educação igualitária;   

III. Promover o acesso, a permanência e o sucesso de 
meninas, jovens e mulheres à educação de qualidade, prestando 
particular atenção a grupos com baixa escolaridade (mulheres 
adultas e idosas, com deficiência, negras, indígenas, de 
comunidades tradicionais, do campo e em situação de prisão).   

Capítulo 3: Saúde das mulheres, direitos sexuais e direitos 
reprodutivos.  

Promover a melhoria das condições de vida e saúde das 
mulheres, em todas as fases do seu ciclo vital, mediante a 
garantia de direitos legalmente constituídos e a ampliação do 
acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção, 
assistência e recuperação da saúde integral em todo o território 
brasileiro, sem discriminação de qualquer espécie e 
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resguardando as identidades e especificidades de gênero, raça, 
etnia, geração e orientação sexual.   

Capítulo 4: Enfrentamento de todas as formas de violência 
contra as mulheres.  

I. Consolidar a Política Nacional de Enfrentamento à 
Violência contra as Mulheres com plena efetivação da Lei 
Maria da Penha;  

II. Implementar  o Pacto Nacional pelo Enfrentamento da 
Violência contra as Mulheres;  

III. Implementar o Plano Nacional de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas no que diz respeito às ações referentes ao 
tráfico de mulheres, jovens e meninas.  

Capítulo 5: Participação das mulheres nos espaços de 
poder e decisão.  

Promover e fortalecer a participação igualitária, plural e 
multirracial das mulheres nos espaços de poder e decisão.  

Capítulo 6: Desenvolvimento sustentável no meio rural, na 
cidade e na floresta, com garantia de justiça ambiental, 
soberania e segurança alimentar.  

Promover a incorporação da perspectiva de gênero nas 
políticas ambientais e de segurança alimentar, favorecendo o 
desenvolvimento sustentável.  

Capítulo 7: Direito à terra, moradia digna e infra-estrutura 
social nos meios rural e urbano, considerando as comunidades 
tradicionais.  

I. Promover o direito das mulheres à vida com qualidade 
na cidade, no meio rural e nas comunidades tradicionais, 
respeitando suas especificidades e garantindo o acesso a bens, 
equipamentos e serviços públicos; 

II. Promover os direitos das mulheres no acesso à terra, à 
reforma agrária e ao desenvolvimento rural sustentável, com 
atenção especial aos territórios contemplados no programa 
“Territórios da Cidadania”.   

Capítulo 8: Cultura, comunicação e mídia igualitárias, 
democráticas e não discriminatórias.  
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I. Contribuir para a construção de cultura igualitária, 
democrática e não reprodutora de estereótipos de gênero, raça, 
etnia, orientação sexual e geração;  

II. Promover a visibilidade da contribuição cultural das 
mulheres na sociedade brasileira, por meio da divulgação de 
suas diferentes formas de expressão;  

III. Promover o acesso das mulheres aos meios de 
produção cultural e de conteúdo para todos os veículos de 
comunicação e mídia;  

IV. Contribuir para a elaboração de marco regulatório que 
iniba a difusão pelos meios de comunicação de conteúdos 
discriminatórios relacionados a gênero, raça, etnia, orientação 
sexual, e para a implantação de órgão executor desta 
finalidade; e 

V. Garantir o cumprimento dos instrumentos 
internacionais na área de cultura, comunicação e mídia e 
contribuir para a revisão da legislação brasileira sobre a 
matéria.  

Capítulo 9: Enfrentamento do racismo, sexismo e 
lesbofobia.  

Instituir políticas, programas e ações de enfrentamento do 
racismo, sexismo e lesbofobia e assegurar a incorporação da 
perspectiva de raça, etnia e orientação sexual nas políticas 
públicas direcionadas às mulheres.  

 
Capítulo 10: Enfrentamento das desigualdades geracionais 

que atingem as mulheres, com especial atenção às jovens e 
idosas.  

 
I. Assegurar a incorporação da perspectiva geracional nas 

políticas públicas direcionadas às mulheres;  
II. Garantir o protagonismo das jovens e idosas na 

elaboração, monitoramento e avaliação das políticas públicas e 
nos programas desenvolvidos no âmbito do II PNPM;  

III. Promover a autonomia das mulheres jovens e idosas, 
considerando as suas especificidades e diversidades.   

Capítulo 11: Gestão e monitoramento do Plano.  
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Implementar o II PNPM de forma eficiente, eficaz e 
efetiva, com transparência das ações e articulação entre os 
diferentes órgãos dos governos federal, estaduais e municipais. 

 
Site: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2008/decreto/d6387.htm 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 75, DE 20 DE MAIO DE 1993

 
Dispõe sobre a organização, as atribuições 
e o estatuto do Ministério Público da 
União. 

  
        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei 
complementar: 
        O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 
TÍTULO I 

Das Disposições Gerais 
CAPÍTULO I 

Da Definição, dos Princípios e das Funções Institucionais 
        

Art. 1º O Ministério Público da União, organizado por esta 
lei Complementar, é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos 
interesses individuais indisponíveis. 
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Art. 2º Incumbem ao Ministério Público as medidas 
necessárias para garantir o respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela 
Constituição Federal. 

 
      Art. 3º O Ministério Público da União exercerá o controle 
externo da atividade policial tendo em vista: 
 

a) o respeito aos fundamentos do Estado Democrático de 
Direito, aos objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil, aos princípios informadores das relações internacionais, 
bem como aos direitos assegurados na Constituição Federal e 
na lei; 

b) a preservação da ordem pública, da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio público; 

c) a prevenção e a correção de ilegalidade ou de abuso de 
poder; 

d) a indisponibilidade da persecução penal; 
e) a competência dos órgãos incumbidos da segurança 

pública. 
 
Art. 4º São princípios institucionais do Ministério Público 

da União a unidade, a indivisibilidade e a independência 
funcional. 

 
Art. 5º São funções institucionais do Ministério Público da 

União: 
 
I - a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos 

interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis, 
considerados, dentre outros, os seguintes fundamentos e 
princípios: 

 
a) a soberania e a representatividade popular; 
b) os direitos políticos; 
c) os objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil; 
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d) a indissolubilidade da União; 
e) a independência e a harmonia dos Poderes da União; 
f) a autonomia dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios; 
g) as vedações impostas à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios; 
h) a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a 

publicidade, relativas à administração pública direta, indireta 
ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União; 

 
II - zelar pela observância dos princípios constitucionais 

relativos: 
a) ao sistema tributário, às limitações do poder de tributar, à 

repartição do poder impositivo e das receitas tributárias e aos 
direitos do contribuinte; 

b) às finanças públicas; 
c) à atividade econômica, à política urbana, agrícola, 

fundiária e de reforma agrária e ao sistema financeiro nacional; 
d) à seguridade social, à educação, à cultura e ao desporto, 

à ciência e à tecnologia, à comunicação social e ao meio 
ambiente; 

e) à segurança pública; 
 
III - a defesa dos seguintes bens e interesses: 
a) o patrimônio nacional; 
b) o patrimônio público e social; 
c) o patrimônio cultural brasileiro; 
d) o meio ambiente; 
e) os direitos e interesses coletivos, especialmente das 

comunidades indígenas, da família, da criança, do adolescente 
e do idoso; 

IV - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da 
União, dos serviços de relevância pública e dos meios de 
comunicação social aos princípios, garantias, condições, 
direitos, deveres e vedações previstos na Constituição Federal e 
na lei, relativos à comunicação social; 
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V - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da 
União e dos serviços de relevância pública quanto: 

a) aos direitos assegurados na Constituição Federal 
relativos às ações e aos serviços de saúde e à educação; 

b) aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade e da publicidade; 

VI - exercer outras funções previstas na Constituição 
Federal e na lei. 

 
§ 1º Os órgãos do Ministério Público da União devem zelar 

pela observância dos princípios e competências da Instituição, 
bem como pelo livre exercício de suas funções. 

 
§ 2º Somente a lei poderá especificar as funções atribuídas 

pela Constituição Federal e por esta Lei Complementar ao 
Ministério Público da União, observados os princípios e 
normas nelas estabelecidos. 

 
............................................................................ 
 
Brasília, 20 de maio de 1993; 172º da Independência e 105º 

da República. 
 

ITAMAR FRANCO 
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 
21.05.1993 

 
 

––––– • • • • • ––––– 
 
 
LEI Nº 6.791, DE 09 DE JUNHO DE 1980. 
 

Institui o “Dia Nacional da Mulher”.  
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,  
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Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 
 
     Art. 1º Fica instituído o “Dia Nacional da Mulher”, a ser 
comemorado anualmente na data de 30 de abril do calendário 
oficial, tendo como objetivo estimular a integração da mulher 
no processo de desenvolvimento. 
 
     Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
     Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.  
 

Brasília, em 9 de junho de 1980; 159º da Independência 
e 92º da República.  
 

JOÃO FIGUEIREDO  
 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 10.6.1980 
 

––––– • • • • • ––––– 
 
LEI Nº 8.971, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1994. 
 

Regula o direito dos companheiros a 
alimentos e à sucessão.  

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte lei: 
 
     Art. 1º. A companheira comprovada de um homem solteiro, 
separado judicialmente, divorciado ou viúvo, que com ele viva 
há mais de cinco anos, ou dele tenha prole, poderá valer-se do 
disposto na Lei nº 5.478, de 25 de julho de 1968, enquanto não 
constituir nova união e desde que prove a necessidade. 
 
      Parágrafo único. Igual direito e nas mesmas condições é 
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reconhecido ao companheiro de mulher solteira, separada 
judicialmente, divorciada ou viúva.  
 
     Art. 2º. As pessoas referidas no artigo anterior participarão 
da sucessão do(a) companheiro(a) nas seguintes condições:  
 
      I - o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito enquanto 
não constituir nova união, ao usufruto de quarta parte dos bens 
do de cujos , se houver filhos ou comuns; 
      II - o(a) companheiro(a) sobrevivente terá direito, enquanto 
não constituir nova união, ao usufruto da metade dos bens do 
de cujos , se não houver filhos, embora sobrevivam 
ascendentes;  
      III - na falta de descendentes e de ascendentes, o(a) 
companheiro(a) sobrevivente terá direito à totalidade da 
herança.  
 
     Art. 3º. Quando os bens deixados pelo(a) autor(a) da 
herança resultarem de atividade em que haja colaboração do(a) 
companheiro, terá o sobrevivente direito à metade dos bens.  
 
     Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
     Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.  
 

Brasília, 29 de dezembro de 1994; 173º da Independência e 
106º da República.  
 

ITAMAR FRANCO 
 

––––– • • • • • ––––– 
 
LEI Nº 9.029, DE 13 DE ABRIL DE 1995. 
 

Proíbe a exigência de atestados de gravidez 
e esterilização, e outras práticas 
discriminatórias, para efeitos admissionais 
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ou de permanência da relação jurídica de 
trabalho, e dá outras providências.  

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte lei:  
 

     Art. 1º. Fica proibida a adoção de qualquer prática 
discriminatória e limitativa para efeito de acesso a relação de 
emprego, ou sua manutenção, por motivo de sexo, origem, 
raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade, ressalvadas, 
neste caso, as hipóteses de proteção ao menor previstas no 
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

 
     Art. 2º. Constituem crime as seguintes práticas 
discriminatórias:  

 
I - a exigência de teste, exame, perícia, laudo, atestado, 

declaração ou qualquer outro procedimento relativo à 
esterilização ou a estado de gravidez;  

II - a adoção de quaisquer medidas, de iniciativa do 
empregador, que configurem;  

 
 a) indução ou instigamento à esterilização genética;  
 b) promoção do controle de natalidade, assim não 
considerado o oferecimento de serviços e de aconselhamento 
ou planejamento familiar, realizados através de instituições 
públicas ou privadas, submetidas às normas do Sistema Único 
de Saúde - SUS. Pena: detenção de um a dois anos e multa.  
     

Parágrafo único. São sujeitos ativos dos crimes a que se 
refere este artigo:  

I - a pessoa física empregadora;  
II - o representante legal do empregador, como definido na 

legislação trabalhista;  
III - o dirigente, direto ou por delegação, de órgãos 

públicos e entidades das administrações públicas direta, 
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indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

 
Art. 3º. Sem prejuízo do prescrito no artigo anterior, as 

infrações do disposto nesta lei são passíveis das seguintes 
cominações: 

 
I - multa administrativa de dez vezes o valor do maior 

salário pago pelo empregador, elevado em cinqüenta por cento 
em caso de reincidência;  

II - proibição de obter empréstimo ou financiamento junto a 
instituições financeiras oficiais.  

 
Art. 4º. O rompimento da relação de trabalho por ato 

discriminatório, nos moldes desta lei, faculta ao empregado 
optar entre:  

 
I - a readmissão com ressarcimento integral de todo o 

período de afastamento, mediante pagamento das 
remunerações devidas, corrigidas monetariamente, acrescidas 
dos juros legais; 

II - a percepção, em dobro, da remuneração do período de 
afastamento, corrigida monetariamente e acrescida dos juros 
legais.  

 
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.  
 
Brasília, 13 de abril de 1995; 174º da Independência e 107º 

da República.  
 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
 

––––– • • • • • ––––– 
 
LEI Nº 9.263, DE 12 DE JANEIRO DE 1996. 
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Regula o § 7º do art. 226 da Constituição 
Federal, que trata do planejamento 
familiar, estabelece penalidades e dá 
outras providências.  

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei:  
 

CAPÍTULO I  
DO PLANEJAMENTO FAMILIAR  

 
     Art. 1º O planejamento familiar é direito de todo o cidadão, 
observado o disposto nesta Lei.  
 
     Art. 2º Para fins desta Lei, entende-se planejamento 
familiar como o conjunto de ações de regulação da fecundidade 
que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou 
aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal.  
 
 
      Parágrafo único. É proibida a utilização das ações a que se 
refere o caput para qualquer tipo de controle demográfico.  
 
     Art. 3º O planejamento familiar é parte integrante do 
conjunto de ações de atenção à mulher, ao homem ou ao casal, 
dentro de uma visão de atendimento global e integral à saúde. 
 
     Parágrafo único. As instâncias gestoras do Sistema Único 
de Saúde, em todos os seus níveis, na prestação das ações 
previstas no caput, obrigam-se a garantir, em toda a sua rede de 
serviços, no que respeita a atenção à mulher, ao homem ou ao 
casal, programa de atenção integral à saúde, em todos os seus 
ciclos vitais, que inclua, como atividades básicas, entre outras:  

 
      I - assistência à concepção e contracepção;  
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II - o atendimento pré-natal; 
III - a assistência ao parto, ao puerpério e ao neonato; 
IV - o controle das doenças sexualmente transmissíveis; 
V - o controle e prevenção do câncer cérvico-uterino, do 

câncer de mama e do câncer de pênis. 
 
     Art. 4º O planejamento familiar orienta-se por ações 
preventivas e educativas e pela garantia de acesso igualitário a 
informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a 
regulação da fecundidade.  
 
      Parágrafo único. O Sistema Único de Saúde promoverá o 
treinamentos de recursos humanos, com ênfase na capacitação 
do pessoal técnico, visando a promoção de ações de 
atendimento à saúde reprodutiva.  
 
     Art. 5º É dever do Estado, através do Sistema Único de 
Saúde, em associação, no que couber, às instâncias 
componentes do sistema educacional, promover condições e 
recursos informativos, educacionais, técnicos e científicos que 
assegurem o livre exercício do planejamento familiar.  
 
     Art. 6º As ações de planejamento familiar serão exercidas 
pelas instituições públicas e privadas, filantrópicas ou não, nos 
termos desta Lei e das normas de funcionamento e mecanismos 
de fiscalização estabelecidos pelas instâncias gestoras do 
Sistema Único de Saúde.  
 
      Parágrafo único. Compete à direção nacional do Sistema 
Único de Saúde definir as normas gerais de planejamento 
familiar.  
 
     Art. 7º É permitida a participação direta ou indireta de 
empresas ou capitais estrangeiros nas ações e pesquisas de 
planejamento familiar, desde que autorizada, fiscalizada e 
controlada pelo órgão de direção nacional do Sistema Único de 
Saúde.  
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     Art. 8º A realização de experiências com seres humanos no 
campo da regulação da fecundidade somente será permitida se 
previamente autorizada, fiscalizada e controlada pela direção 
nacional do Sistema Único de Saúde e atendidos os critérios 
estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde.  
 
     Art. 9º Para o exercício do direito ao planejamento familiar, 
serão oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e 
contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em 
risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade de 
opção.  
 
      Parágrafo único. A prescrição a que se refere o caput só 
poderá ocorrer mediante avaliação e acompanhamento clínico e 
com informação sobre os seus riscos, vantagens, desvantagens 
e eficácia.  
 
     Art. 10. (VETADO)  
 
     Art. 11. (VETADO)  
 
     Art. 12. É vedada a indução ou instigamento individual ou 
coletivo à prática da esterilização cirúrgica.  
 
     Art. 13. É vedada a exigência de atestado de esterilização 
ou de teste de gravidez para quaisquer fins. 
 
     Art. 14. Cabe à instância gestora do Sistema Único de 
Saúde, guardado o seu nível de competência e atribuições, 
cadastrar, fiscalizar e controlar as instituições e serviços que 
realizam ações e pesquisas na área do planejamento familiar.  
 
      Parágrafo único. (VETADO)  
 

CAPÍTULO II 
DOS CRIMES E DAS PENALIDADES 
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     Art. 15. (VETADO)  
 
     Art. 16. Deixar o médico de notificar à autoridade sanitária 
as esterilizações cirúrgicas que realizar. 
    Pena, detenção, de seis meses a dois anos, e multa.  
 
     Art. 17. Induzir ou instigar dolosamente a prática de 
esterilização cirúrgica.  
     Pena, reclusão, de um a dois anos.  
 
 
      Parágrafo único. Se o crime for cometido contra a 
coletividade, caracteriza-se como genocídio, aplicando-se o 
disposto na Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956.  
 
     Art. 18. Exigir atestado de esterilização para qualquer fim.  
     Pena, reclusão, de um a dois anos, e multa.  
 
     Art. 19. Aplica-se aos gestores e responsáveis por 
instituições que permitam a prática de qualquer dos atos ilícitos 
previstos nesta Lei o disposto no caput e nos §§ 1º e 2º do art. 
29 do Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - 
Código Penal.  
 
     Art. 20. As instituições a que se refere o artigo anterior 
sofrerão as seguinte sanções, sem prejuízo das aplicáveis aos 
agentes do ilícito, aos co-autores ou aos partícipes: 
 
      I - se particular a instituição:  
 a) de duzentos a trezentos e sessenta dias-multa e, se 
reincidente, suspensão das atividades ou descredenciamento, 
sem direito a qualquer indenização ou cobertura de gastos ou 
investimentos efetuados;  
 b) proibição de estabelecer contratos ou convênios com 
entidades públicas e de se beneficiar de créditos oriundos de 
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instituições governamentais ou daquelas em que o Estado é 
acionista;  
 
      II - se pública a instituição, afastamento temporário ou 
definitivo dos agentes do ilícito, dos gestores e responsáveis 
dos cargos ou funções ocupadas, sem prejuízo de outras 
penalidades.  
 
     Art. 21. Os agentes do ilícito e, se for o caso, as instituições 
a que pertençam ficam obrigados a reparar os danos morais e 
materiais decorrentes de esterilização não autorizada na forma 
desta Lei, observados, nesse caso, o disposto dos arts. 159, 
1.518 e 1.521 e seu parágrafo único do Código Civil, 
combinados com o art. 63 do Código de Processo Penal.  
 

CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 
     Art. 22. Aplica-se subsidiariamente a esta lei disposto no 
Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código 
Penal, e, em especial, nos seus arts. 29, caput , e §§ 1º e 2º, 43, 
caput e incisos I, II e III; 44, caput e incisos I e II e III e 
parágrafo único; 45, caput e incisos I e II; 46, caput e parágrafo 
único; 47, caput e incisos I, II e III; 48, caput e parágrafo 
único; 49, caput e §§ 1º e 2º; 50, caput , 1º e alíneas e § 2º; 51, 
caput e §§ 1º e 2º, 52; 56; 129, caput e § 1º, incisos I, II e III, § 
2º, incisos I, III e IV e § 3º.  
 
     Art. 23. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo 
de noventa dias, a contar da data de sua publicação.  
 
     Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
     Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário.  
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Brasília, 12 de janeiro de 1996; 175º da Independência e 
108º da República.  
 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
 

––––– • • • • • ––––– 
 
LEI Nº 10.048, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2000 
 

Dá prioridade de atendimento às pessoas 
que especifica, e dá outras providências.  

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei:  
 
     Art. 1º. As pessoas portadoras de deficiência física, os 
idosos com idade igual ou superior a sessenta e cinco anos, as 
gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças 
de colo terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei.  
 
     Art. 2º. As repartições públicas e empresas concessionárias 
de serviços públicos estão obrigadas a dispensar atendimento 
prioritário, por meio de serviços individualizados que 
assegurem tratamento diferenciado e atendimento imediato as 
pessoas a que se refere o art. 1º.  
 
     Parágrafo único. É assegurada, em todas as instituições 
financeiras, a prioridade de atendimento às pessoas 
mencionadas no art. 1º.  
 
     Art. 3º. As empresas públicas de transporte e as 
concessionárias de transporte coletivo reservarão assentos, 
devidamente identificados, aos idosos, gestantes, lactantes, 
pessoas portadoras de deficiência e pessoas acompanhadas por 
crianças de colo.  
 



 351

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

Brasília, 8 de novembro de 2000; 179º da Independência e 
112º da República.  
 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
 

––––– • • • • • ––––– 
 

LEI Nº 10.714, DE 13 DE AGOSTO DE 2003 
 

Autoriza o Poder Executivo a disponibilizar, 
em âmbito nacional, número telefônico 
destinado a atender denúncias de violência 
contra a mulher. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei:  
 
     Art. 1º. É o Poder Executivo autorizado a disponibilizar, em 
âmbito nacional, número telefônico destinado a atender 
denúncias de violência contra a mulher.  
 
     § 1º O número telefônico mencionado no caput deste artigo 
deverá ser único para todo o País, composto de apenas três 
dígitos, e de acesso gratuito aos usuários.  
 
     § 2º O serviço de atendimento objeto desta Lei deverá ser 
operado pelas Delegacias Especializadas de Atendimento à 
Mulher em todo o País, ou, alternativamente, pelas Delegacias 
da Polícia Civil, nos locais onde não exista tal serviço 
especializado. 
 
     Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
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Brasília, 13 de agosto de 2003; 182º da Independência e 
115º da República.  
 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
 

––––– • • • • • ––––– 
 

LEI Nº 10.778, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2003 
 

Estabelece a notificação compulsória, no 
território nacional, do caso de violência 
contra a mulher que for atendida em 
serviços de saúde públicos ou privados.  

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei:  
 
     Art. 1º. Constitui objeto de notificação compulsória, em 
todo o território nacional, a violência contra a mulher atendida 
em serviços de saúde públicos e privados.  
 
     § 1º Para os efeitos desta Lei, deve-se entender por 
violência contra a mulher qualquer ação ou conduta, baseada 
no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual 
ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no 
privado. 
 
     § 2º Entender-se-á que violência contra a mulher inclui 
violência física, sexual e psicológica e que:  
 
     I - tenha ocorrido dentro da família ou unidade doméstica 
ou em qualquer outra relação interpessoal, em que o agressor 
conviva ou haja convivido no mesmo domicílio que a mulher e 
que compreende, entre outros, estupro, violação, maus-tratos e 
abuso sexual;  
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     II - tenha ocorrido na comunidade e seja perpetrada por 
qualquer pessoa e que compreende, entre outros, violação, 
abuso sexual, tortura, maus-tratos de pessoas, tráfico de 
mulheres, prostituição forçada, seqüestro e assédio sexual no 
lugar de trabalho, bem como em instituições educacionais, 
estabelecimentos de saúde ou qualquer outro lugar; e  
     III - seja perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, 
onde quer que ocorra.  
 
     § 3º Para efeito da definição serão observados também as 
convenções e acordos internacionais assinados pelo Brasil, que 
disponham sobre prevenção, punição e erradicação da violência 
contra a mulher.  
 
     Art. 2º. A autoridade sanitária proporcionará as facilidades 
ao processo de notificação compulsória, para o fiel 
cumprimento desta Lei.  
 
     Art. 3º. A notificação compulsória dos casos de violência 
de que trata esta Lei tem caráter sigiloso, obrigando nesse 
sentido as autoridades sanitárias que a tenham recebido.  
 
     Parágrafo único. A identificação da vítima de violência 
referida nesta Lei, fora do âmbito dos serviços de saúde, 
somente poderá efetivar-se, em caráter excepcional, em caso de 
risco à comunidade ou à vítima, a juízo da autoridade sanitária 
e com conhecimento prévio da vítima ou do seu responsável.  
 
     Art. 4º. As pessoas físicas e as entidades, públicas ou 
privadas, abrangidas ficam sujeitas às obrigações previstas 
nesta Lei.  
 
     Art. 5º. A inobservância das obrigações estabelecidas nesta 
Lei constitui infração da legislação referente à saúde pública, 
sem prejuízo das sanções penais cabíveis.  
 
     Art. 6º. Aplica-se, no que couber, à notificação compulsória 
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prevista nesta Lei, o disposto na Lei nº 6.259, de 30 de outubro 
de 1975.  
 
     Art. 7º. O Poder Executivo, por iniciativa do Ministério da 
Saúde, expedirá a regulamentação desta Lei.  
 
     Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor 120 (cento e vinte) dias 
após a sua publicação.  
 

Brasília, 24 de novembro de 2003; 182º da Independência e 
115º da República.  
 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
 

––––– • • • • • ––––– 
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LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006
 

 Cria mecanismos para coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos do § 8o do art. 226 da Constituição 
Federal, da Convenção sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação contra 
as Mulheres e da Convenção Interamericana 
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 
contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos 
Juizados de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher; altera o Código de 
Processo Penal, o Código Penal e a Lei de 
Execução Penal; e dá outras providências. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei: 
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TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1o  Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a 
violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 
8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, 
da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar 
a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais 
ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a 
criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra 
a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às 
mulheres em situação de violência doméstica e familiar. 

 
Art. 2o  Toda mulher, independentemente de classe, raça, 

etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, 
idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à 
pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e 
facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física 
e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. 

 
Art. 3o  Serão asseguradas às mulheres as condições para o 

exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à 
alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à 
justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 
comunitária. 

 
§ 1o  O poder público desenvolverá políticas que visem 

garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das 
relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. 
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§ 2o  Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as 
condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos 
enunciados no caput. 

 
Art. 4o  Na interpretação desta Lei, serão considerados os 

fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições 
peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e 
familiar. 

 
 

TÍTULO II 
DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 5o  Para os efeitos desta Lei, configura violência 

doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão 
baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento 
físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: 

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o 
espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem 
vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; 

II - no âmbito da família, compreendida como a 
comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram 
aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por 
vontade expressa; 

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor 
conviva ou tenha convivido com a ofendida, 
independentemente de coabitação. 

Parágrafo único.  As relações pessoais enunciadas neste 
artigo independem de orientação sexual. 

 
Art. 6o  A violência doméstica e familiar contra a mulher 

constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. 
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CAPÍTULO II 
DAS FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR CONTRA A MULHER 
 
Art. 7o  São formas de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, entre outras: 
 
I - a violência física, entendida como qualquer conduta que 

ofenda sua integridade ou saúde corporal;  
II - a violência psicológica, entendida como qualquer 

conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da auto-
estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno 
desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, 
comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, 
vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, 
chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito 
de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à 
saúde psicológica e à autodeterminação; 

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta 
que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de 
relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, 
coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a 
utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de 
usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao 
matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante 
coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou 
anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; 

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer 
conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial 
ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos 
pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, 
incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; 

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta 
que configure calúnia, difamação ou injúria. 

 
TÍTULO III 
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DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR  

 
CAPÍTULO I 

DAS MEDIDAS INTEGRADAS DE PREVENÇÃO 
 
Art. 8o  A política pública que visa coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um 
conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais, 
tendo por diretrizes: 

 
I - a integração operacional do Poder Judiciário, do 

Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de 
segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho 
e habitação; 

II - a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras 
informações relevantes, com a perspectiva de gênero e de raça 
ou etnia, concernentes às causas, às conseqüências e à 
freqüência da violência doméstica e familiar contra a mulher, 
para a sistematização de dados, a serem unificados 
nacionalmente, e a avaliação periódica dos resultados das 
medidas adotadas; 

III - o respeito, nos meios de comunicação social, dos 
valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a 
coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a 
violência doméstica e familiar, de acordo com o estabelecido 
no inciso III do art. 1o, no inciso IV do art. 3o e no inciso IV do 
art. 221 da Constituição Federal; 

IV - a implementação de atendimento policial especializado 
para as mulheres, em particular nas Delegacias de Atendimento 
à Mulher; 

V - a promoção e a realização de campanhas educativas de 
prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, 
voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão 
desta Lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos 
das mulheres; 
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VI - a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos 
ou outros instrumentos de promoção de parceria entre órgãos 
governamentais ou entre estes e entidades não-governamentais, 
tendo por objetivo a implementação de programas de 
erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher; 

VII - a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, 
da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos 
profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciados no 
inciso I quanto às questões de gênero e de raça ou etnia; 

VIII - a promoção de programas educacionais que 
disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da 
pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia; 

IX - o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis 
de ensino, para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à 
eqüidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da 
violência doméstica e familiar contra a mulher. 

 
CAPÍTULO II 

DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

 
Art. 9o  A assistência à mulher em situação de violência 

doméstica e familiar será prestada de forma articulada e 
conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei 
Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no 
Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e 
políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando for 
o caso. 

 
§ 1o  O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da 

mulher em situação de violência doméstica e familiar no 
cadastro de programas assistenciais do governo federal, 
estadual e municipal. 

 
§ 2o  O juiz assegurará à mulher em situação de violência 

doméstica e familiar, para preservar sua integridade física e 
psicológica: 
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I - acesso prioritário à remoção quando servidora pública, 
integrante da administração direta ou indireta; 

II - manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o 
afastamento do local de trabalho, por até seis meses. 

 
§ 3o  A assistência à mulher em situação de violência 

doméstica e familiar compreenderá o acesso aos benefícios 
decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, 
incluindo os serviços de contracepção de emergência, a 
profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e 
da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e outros 
procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos de 
violência sexual. 

 
CAPÍTULO III 

DO ATENDIMENTO PELA AUTORIDADE POLICIAL 
 

Art. 10.  Na hipótese da iminência ou da prática de 
violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade 
policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de 
imediato, as providências legais cabíveis. 

 
Parágrafo único.  Aplica-se o disposto no caput deste 

artigo ao descumprimento de medida protetiva de urgência 
deferida. 

 
Art. 11.  No atendimento à mulher em situação de 

violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, 
entre outras providências: 

 
I - garantir proteção policial, quando necessário, 

comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder 
Judiciário; 

II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e 
ao Instituto Médico Legal; 

III - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes 
para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida; 
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IV - se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a 
retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do 
domicílio familiar; 

V - informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta 
Lei e os serviços disponíveis. 

 
Art. 12.  Em todos os casos de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá 
a autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes 
procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de 
Processo Penal: 

 
I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar 

a representação a termo, se apresentada;  
II - colher todas as provas que servirem para o 

esclarecimento do fato e de suas circunstâncias; 
III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida, para a 
concessão de medidas protetivas de urgência; 

IV - determinar que se proceda ao exame de corpo de delito 
da ofendida e requisitar outros exames periciais necessários;  

V - ouvir o agressor e as testemunhas; 
VI - ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos 

autos sua folha de antecedentes criminais, indicando a 
existência de mandado de prisão ou registro de outras 
ocorrências policiais contra ele;  

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial 
ao juiz e ao Ministério Público. 

 
§ 1o  O pedido da ofendida será tomado a termo pela 

autoridade policial e deverá conter: 
 
I - qualificação da ofendida e do agressor; 
II - nome e idade dos dependentes; 
 
III - descrição sucinta do fato e das medidas protetivas 

solicitadas pela ofendida. 
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§ 2o  A autoridade policial deverá anexar ao documento 

referido no § 1o o boletim de ocorrência e cópia de todos os 
documentos disponíveis em posse da ofendida. 

 
§ 3o  Serão admitidos como meios de prova os laudos ou 

prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. 
 

TÍTULO IV 
DOS PROCEDIMENTOS 

 
 CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art.,13. Ao processo, ao julgamento e à execução das 
causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher aplicar-se-ão as normas 
dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação 
específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não 
conflitarem com o estabelecido nesta Lei. 

 
Art. 14.  Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência 
cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito 
Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o 
julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de 
violência doméstica e familiar contra a mulher. 

 
Parágrafo único.  Os atos processuais poderão realizar-se 

em horário noturno, conforme dispuserem as normas de 
organização judiciária. 

 
Art.,15.  É competente, por opção da ofendida, para os 

processos cíveis regidos por esta Lei, o Juizado: 
 
I - do seu domicílio ou de sua residência; 
II - do lugar do fato em que se baseou a demanda; 
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III - do domicílio do agressor. 
 
Art.,,16. Nas ações penais públicas condicionadas à 

representação da ofendida de que trata esta Lei, só será 
admitida a renúncia à representação perante o juiz, em 
audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do 
recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. 

 
Art.,17. É vedada a aplicação, nos casos de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica 
ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de 
pena que implique o pagamento isolado de multa. 

 
 

CAPÍTULO II 
DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

 
Seção I 

Disposições Gerais 
 
Art. 18.  Recebido o expediente com o pedido da ofendida, 

caberá ao juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: 
 
I - conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as 

medidas protetivas de urgência; 
II - determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de 

assistência judiciária, quando for o caso; 
III - comunicar ao Ministério Público para que adote as 

providências cabíveis. 
 
Art. 19.  As medidas protetivas de urgência poderão ser 

concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou 
a pedido da ofendida. 

 
§ 1o  As medidas protetivas de urgência poderão ser 

concedidas de imediato, independentemente de audiência das 
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partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este 
ser prontamente comunicado. 

 
§ 2o  As medidas protetivas de urgência serão aplicadas 

isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a 
qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os 
direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados. 

 
§ 3o  Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público 

ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de 
urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário 
à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, 
ouvido o Ministério Público. 

 
Art. 20.  Em qualquer fase do inquérito policial ou da 

instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, 
decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério 
Público ou mediante representação da autoridade policial. 

 
Parágrafo único.  O juiz poderá revogar a prisão 

preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo 
para que subsista, bem como de novo decretá-la, se 
sobrevierem razões que a justifiquem. 

 
Art. 21.  A ofendida deverá ser notificada dos atos 

processuais relativos ao agressor, especialmente dos 
pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da 
intimação do advogado constituído ou do defensor público. 

 
Parágrafo único.  A ofendida não poderá entregar 

intimação ou notificação ao agressor. 
 

Seção II 
Das Medidas Protetivas de Urgência que Obrigam o 

Agressor 
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Art. 22.  Constatada a prática de violência doméstica e 
familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá 
aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou 
separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, 
entre outras: 

 
I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com 

comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei no 
10.826, de 22 de dezembro de 2003; 

II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência 
com a ofendida; 

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: 
 
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das 

testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e 
o agressor; 

b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas 
por qualquer meio de comunicação; 

c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar 
a integridade física e psicológica da ofendida; 

 
IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes 

menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou 
serviço similar; 

V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios. 
 
§ 1o  As medidas referidas neste artigo não impedem a 

aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre 
que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, 
devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. 

 
§ 2o  Na hipótese de aplicação do inciso I, encontrando-se o 

agressor nas condições mencionadas no caput e incisos do art. 
6o da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o juiz 
comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as 
medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a 
restrição do porte de armas, ficando o superior imediato do 
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agressor responsável pelo cumprimento da determinação 
judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de 
desobediência, conforme o caso. 

 
§ 3o  Para garantir a efetividade das medidas protetivas de 

urgência, poderá o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio 
da força policial. 

 
§ 4o  Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que 

couber, o disposto no caput e nos §§ 5o e 6º do art. 461 da Lei 
nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil).

 
Seção III 

Das Medidas Protetivas de Urgência à Ofendida 
 

Art. 23.  Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de 
outras medidas: 

 
I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa 

oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento; 
II - determinar a recondução da ofendida e a de seus 

dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do 
agressor; 

III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem 
prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e 
alimentos; 

IV - determinar a separação de corpos. 
 
Art. 24.  Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade 

conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o 
juiz poderá determinar, liminarmente, as seguintes medidas, 
entre outras:  

 
I - restituição de bens indevidamente subtraídos pelo 

agressor à ofendida; 
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II - proibição temporária para a celebração de atos e 
contratos de compra, venda e locação de propriedade em 
comum, salvo expressa autorização judicial; 

III - suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao 
agressor; 

IV - prestação de caução provisória, mediante depósito 
judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática de 
violência doméstica e familiar contra a ofendida. 

 
Parágrafo único.  Deverá o juiz oficiar ao cartório 

competente para os fins previstos nos incisos II e III deste 
artigo. 

 
CAPÍTULO III 

DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 

Art. 25.  O Ministério Público intervirá, quando não for 
parte, nas causas cíveis e criminais decorrentes da violência 
doméstica e familiar contra a mulher. 

 
Art. 26.  Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de 

outras atribuições, nos casos de violência doméstica e familiar 
contra a mulher, quando necessário: 

 
I - requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de 

educação, de assistência social e de segurança, entre outros; 
II - fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de 

atendimento à mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, e adotar, de imediato, as medidas administrativas ou 
judiciais cabíveis no tocante a quaisquer irregularidades 
constatadas; 

III - cadastrar os casos de violência doméstica e familiar 
contra a mulher. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
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Art. 27.  Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a 

mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá 
estar acompanhada de advogado, ressalvado o previsto no art. 
19 desta Lei. 

 
Art. 28.  É garantido a toda mulher em situação de 

violência doméstica e familiar o acesso aos serviços de 
Defensoria Pública ou de Assistência Judiciária Gratuita, nos 
termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento 
específico e humanizado. 

 
TÍTULO V 

DA EQUIPE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR 
 

Art. 29.  Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher que vierem a ser criados poderão contar com 
uma equipe de atendimento multidisciplinar, a ser integrada 
por profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica 
e de saúde. 

 
Art. 30.  Compete à equipe de atendimento 

multidisciplinar, entre outras atribuições que lhe forem 
reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito 
ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, mediante 
laudos ou verbalmente em audiência, e desenvolver trabalhos 
de orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas, 
voltados para a ofendida, o agressor e os familiares, com 
especial atenção às crianças e aos adolescentes. 

 
Art. 31.  Quando a complexidade do caso exigir avaliação 

mais aprofundada, o juiz poderá determinar a manifestação de 
profissional especializado, mediante a indicação da equipe de 
atendimento multidisciplinar. 

 
Art. 32.  O Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta 

orçamentária, poderá prever recursos para a criação e 
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manutenção da equipe de atendimento multidisciplinar, nos 
termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 
TÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 

Art. 33.  Enquanto não estruturados os Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, as varas 
criminais acumularão as competências cível e criminal para 
conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, observadas as previsões 
do Título IV desta Lei, subsidiada pela legislação processual 
pertinente. 

 
Parágrafo único.  Será garantido o direito de preferência, 

nas varas criminais, para o processo e o julgamento das causas 
referidas no caput. 

 
TÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 34.  A instituição dos Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher poderá ser acompanhada 
pela implantação das curadorias necessárias e do serviço de 
assistência judiciária. 

 
Art. 35.  A União, o Distrito Federal, os Estados e os 

Municípios poderão criar e promover, no limite das respectivas 
competências: 

 
I - centros de atendimento integral e multidisciplinar para 

mulheres e respectivos dependentes em situação de violência 
doméstica e familiar; 

II - casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes 
menores em situação de violência doméstica e familiar; 

III - delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de 
saúde e centros de perícia médico-legal especializados no 
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atendimento à mulher em situação de violência doméstica e 
familiar; 

IV - programas e campanhas de enfrentamento da violência 
doméstica e familiar; 

V - centros de educação e de reabilitação para os 
agressores. 

 
Art. 36.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios promoverão a adaptação de seus órgãos e de seus 
programas às diretrizes e aos princípios desta Lei. 

 
Art. 37.  A defesa dos interesses e direitos transindividuais 

previstos nesta Lei poderá ser exercida, concorrentemente, pelo 
Ministério Público e por associação de atuação na área, 
regularmente constituída há pelo menos um ano, nos termos da 
legislação civil. 

 
Parágrafo único.  O requisito da pré-constituição poderá 

ser dispensado pelo juiz quando entender que não há outra 
entidade com representatividade adequada para o ajuizamento 
da demanda coletiva. 

 
Art. 38.  As estatísticas sobre a violência doméstica e 

familiar contra a mulher serão incluídas nas bases de dados dos 
órgãos oficiais do Sistema de Justiça e Segurança a fim de 
subsidiar o sistema nacional de dados e informações relativo às 
mulheres. 

 
Parágrafo único.  As Secretarias de Segurança Pública dos 

Estados e do Distrito Federal poderão remeter suas 
informações criminais para a base de dados do Ministério da 
Justiça. 

 
Art. 39.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, no limite de suas competências e nos termos das 
respectivas leis de diretrizes orçamentárias, poderão estabelecer 
dotações orçamentárias específicas, em cada exercício 
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financeiro, para a implementação das medidas estabelecidas 
nesta Lei. 

 
Art. 40.  As obrigações previstas nesta Lei não excluem 

outras decorrentes dos princípios por ela adotados. 
 
Art. 41.  Aos crimes praticados com violência doméstica e 

familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, 
não se aplica a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995. 

 
Art. 42.  O art. 313 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de 

outubro de 1941 (Código de Processo Penal), passa a vigorar 
acrescido do seguinte inciso IV: 

 
“Art. 313.  ................................................. 
................................................................  
IV - se o crime envolver violência doméstica e familiar 
contra a mulher, nos termos da lei específica, para 
garantir a execução das medidas protetivas de 
urgência.” (NR) 

 
Art. 43.  A alínea f do inciso II do art. 61 do Decreto-Lei no 

2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 61.  ..................................................  
................................................................. 
II - ............................................................  
.................................................................  
f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de 
relações domésticas, de coabitação ou de 
hospitalidade, ou com violência contra a mulher na 
forma da lei específica; 
........................................................... ” (NR) 
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Art. 44.  O art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

 
“Art. 129.  ..................................................  
..................................................................  
 
§ 9o  Se a lesão for praticada contra ascendente, 
descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com 
quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, 
prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de 
coabitação ou de hospitalidade: 
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. 
..................................................................  
 
§ 11.  Na hipótese do § 9o deste artigo, a pena será 
aumentada de um terço se o crime for cometido contra 
pessoa portadora de deficiência.” (NR) 
 

Art. 45.  O art. 152 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 
(Lei de Execução Penal), passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

 
“Art. 152.  ...................................................  
Parágrafo único.  Nos casos de violência doméstica 
contra a mulher, o juiz poderá determinar o 
comparecimento obrigatório do agressor a programas de 
recuperação e reeducação.” (NR) 

 
Art. 46.  Esta Lei entra em vigor 45 (quarenta e cinco) dias 

após sua publicação. 
 
Brasília,  7  de  agosto  de 2006; 185o da Independência e 

118o da República. 
 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  
 



 376

––––– • • • • • ––––– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEI Nº 11.698, DE 13 DE JUNHO DE 2008 
 

Altera os arts. 1.583 e 1.584 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código 
Civil, para instituir e disciplinar a guarda 
compartilhada.  

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei:  
 

Art. 1º Os arts. 1.583 e 1.584 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 - Código Civil, passam a vigorar com a 
seguinte redação:  

 
"Art. 1.583 A guarda será unilateral ou compartilhada.  
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§ 1º Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a 
um só dos genitores ou a alguém que o substitua (art. 
1.584, § 5º) e, por guarda compartilhada a 
responsabilização conjunta e o exercício de direitos e 
deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo 
teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns.  
 
§ 2º A guarda unilateral será atribuída ao genitor que 
revele melhores condições para exercê-la e, 
objetivamente, mais aptidão para propiciar aos filhos os 
seguintes fatores:  
 
I - afeto nas relações com o genitor e com o grupo 
familiar;  
II - saúde e segurança;  
III - educação.  
 
§ 3º A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a 
detenha a supervisionar os interesses dos filhos.  
 
§ 4º (VETADO)." (NR) 
 
"Art. 1.584 A guarda, unilateral ou compartilhada, 
poderá ser:  
 
I - requerida, por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por 
qualquer deles, em ação autônoma de separação, de 
divórcio, de dissolução de união estável ou em medida 
cautelar;  
II - decretada pelo juiz, em atenção a necessidades 
específicas do filho, ou em razão da distribuição de 
tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a 
mãe.  
 
§ 1º Na audiência de conciliação, o juiz informará ao 
pai e à mãe o significado da guarda compartilhada, a 
sua importância, a similitude de deveres e direitos 
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atribuídos aos genitores e as sanções pelo 
descumprimento de suas cláusulas.  
 
§ 2º Quando não houver acordo entre a mãe e o pai 
quanto à guarda do filho, será aplicada, sempre que 
possível, a guarda compartilhada.  
 
§ 3º Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os 
períodos de convivência sob guarda compartilhada, o 
juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, 
poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou 
de equipe interdisciplinar.  
 
§ 4º A alteração não autorizada ou o descumprimento 
imotivado de cláusula de guarda, unilateral ou 
compartilhada, poderá implicar a redução de 
prerrogativas atribuídas ao seu detentor, inclusive 
quanto ao número de horas de convivência com o filho.  
 
§ 5º Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer 
sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda à 
pessoa que revele compatibilidade com a natureza da 
medida, considerados, de preferência, o grau de 
parentesco e as relações de afinidade e afetividade." 
(NR) 

 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorridos 60 

(sessenta) dias de sua publicação.  
 

Brasília, 13 de junho de 2008; 187º da Independência e 
120º da República.  

 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

 
––––– • • • • • ––––– 

 
LEI Nº 11.770, DE 09 DE SETEMBRO DE 2008 
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Cria o Programa Empresa Cidadã, destinado 
à prorrogação da licença-maternidade 
mediante concessão de incentivo fiscal, e 
altera a Lei n° 8.212, de 24 de julho de 
1991.  

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei:  
 
     Art. 1º É instituído o Programa Empresa Cidadã, destinado 
a prorrogar por 60 (sessenta) dias a duração da licença-
maternidade prevista no inciso XVIII do caput do art. 7° da 
Constituição Federal. 
 
     § 1º A prorrogação será garantida à empregada da pessoa 
jurídica que aderir ao Programa, desde que a empregada a 
requeira até o final do primeiro mês após o parto, e concedida 
imediatamente após a fruição da licença-maternidade de que 
trata o inciso XVIII do caput do art. 7° da Constituição 
Federal.  
 
     § 2º A prorrogação será garantida, na mesma proporção, 
também à empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para 
fins de adoção de criança.  
 
     Art. 2º É a administração pública, direta, indireta e 
fundacional, autorizada a instituir programa que garanta 
prorrogação da licença-maternidade para suas servidoras, nos 
termos do que prevê o art. 1° desta Lei.  
 
     Art. 3º Durante o período de prorrogação da licença-
maternidade, a empregada terá direito à sua remuneração 
integral, nos mesmos moldes devidos no período de percepção 
do salário-maternidade pago pelo regime geral de previdência 
social.  
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     Art. 4º No período de prorrogação da licença-maternidade 
de que trata esta Lei, a empregada não poderá exercer qualquer 
atividade remunerada e a criança não poderá ser mantida em 
creche ou organização similar.  
 
     Parágrafo único. Em caso de descumprimento do disposto 
no caput deste artigo, a empregada perderá o direito à 
prorrogação.  
 
     Art. 5º A pessoa jurídica tributada com base no lucro real 
poderá deduzir do imposto devido, em cada período de 
apuração, o total da remuneração integral da empregada pago 
nos 60 (sessenta) dias de prorrogação de sua licença-
maternidade, vedada a dedução como despesa operacional.  
 
     Parágrafo único. (VETADO)  
 
     Art. 6° ( VETADO)  
 
     Art. 7° O Poder Executivo, com vistas no cumprimento do 
disposto no inciso II do caput do art. 5° e nos arts. 12 e 14 da 
Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, estimará o 
montante da renúncia fiscal decorrente do disposto nesta Lei e 
o incluirá no demonstrativo a que se refere o § 6° do art. 165 da 
Constituição Federal, que acompanhará o projeto de lei 
orçamentária cuja apresentação se der após decorridos 60 
(sessenta) dias da publicação desta Lei.  
 
     Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir do primeiro dia do exercício 
subseqüente àquele em que for implementado o disposto no seu 
art. 7°.  
 

Brasília, 9 de setembro de 2008; 187° da Independência e 
120° da República.  
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LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
 

––––– • • • • • ––––– 
 

LEI Nº 11.804, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2008 
 

Disciplina o direito a alimentos gravídicos e 
a forma como ele será exercido e dá outras 
providências.  

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei: 
 

     Art. 1º Esta Lei disciplina o direito de alimentos da mulher 
gestante e a forma como será exercido.  

 
     Art.,2º Os alimentos de que trata esta Lei compreenderão os 
valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do 
período de gravidez e que sejam dela decorrentes, da 
concepção ao parto, inclusive as referentes a alimentação 
especial, assistência médica e psicológica, exames 
complementares, internações, parto, medicamentos e demais 
prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo 
do médico, além de outras que o juiz considere pertinentes.  

 
     Parágrafo único. Os alimentos de que trata este artigo 
referem- se à parte das despesas que deverá ser custeada pelo 
futuro pai, considerando-se a contribuição que também deverá 
ser dada pela mulher grávida, na proporção dos recursos de 
ambos.  

 
Art. 3º ( VETADO)  

 
Art. 4º ( VETADO)  
 
Art. 5º ( VETADO)  
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Art. 6º Convencido da existência de indícios da 

paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão 
até o nascimento da criança, sopesando as necessidades da 
parte autora e as possibilidades da parte ré. 

 
Parágrafo único. Após o nascimento com vida, os 

alimentos gravídicos ficam convertidos em pensão alimentícia 
em favor do menor até que uma das partes solicite a sua 
revisão. 

 
Art. 7º O réu será citado para apresentar resposta em 5 

(cinco) dias. 
 
Art. 8º ( VETADO)  
 
Art. 9º ( VETADO)  
 
Art. 10. (VETADO)  
 
Art. 11. Aplicam-se supletivamente nos processos 

regulados por esta Lei as disposições das Leis nºs 5.478, de 25 
de julho de 1968, e 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de 
Processo Civil. 

 
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 
Brasília, 5 de novembro de 2008; 187º da Independência e 

120º da República.  
 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
 

––––– • • • • • ––––– 
 

LEI Nº 12.010, DE 03 DE AGOSTO DE 2009 
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Dispõe sobre adoção; altera as Leis nºs 
8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da 
Criança e do Adolescente, 8.560, de 29 de 
dezembro de 1992; revoga dispositivos da 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - 
Código Civil, e da Consolidação das Leis 
do Trabalho - CLT, aprovada pelo 
Decreto- Lei nº 5.452, de 1o de maio de 
1943; e dá outras providências.  
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei: 
 
     Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o aperfeiçoamento da 
sistemática prevista para garantia do direito à convivência 
familiar a todas as crianças e adolescentes, na forma prevista 
pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e 
do Adolescente.  
 
     § 1º A intervenção estatal, em observância ao disposto no 
caput do art. 226 da Constituição Federal, será prioritariamente 
voltada à orientação, apoio e promoção social da família 
natural, junto à qual a criança e o adolescente devem 
permanecer, ressalvada absoluta impossibilidade, demonstrada 
por decisão judicial fundamentada.  
 
     § 2º Na impossibilidade de permanência na família natural, 
a criança e o adolescente serão colocados sob adoção, tutela ou 
guarda, observadas as regras e princípios contidos na Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, e na Constituição Federal.  
 
     Art. 2º A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da 
Criança e do Adolescente, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:  
 

"Art. 8º ................................................................ 



 384

............................................................................ 
 
§ 4º Incumbe ao poder público proporcionar assistência 
psicológica à gestante e à mãe, no período pré e pós-
natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as 
consequências do estado puerperal.  
 
§ 5º A assistência referida no § 4º deste artigo deverá 
ser também prestada a gestantes ou mães que 
manifestem interesse em entregar seus filhos para 
adoção" (NR) 

 
"Art. 13 ............................................................... 
 
Parágrafo único. As gestantes ou mães que manifestem 
interesse em entregar seus filhos para adoção serão 
obrigatoriamente encaminhadas à Justiça da Infância e 
da Juventude." (NR) 

 
"Art. 19. ............................................................... 
 
§ 1º Toda criança ou adolescente que estiver inserido 
em programa de acolhimento familiar ou institucional 
terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) 
meses, devendo a autoridade judiciária competente, 
com base em relatório elaborado por equipe 
interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma 
fundamentada pela possibilidade de reintegração 
familiar ou colocação em família substituta, em 
quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta 
Lei.  
 
§ 2º A permanência da criança e do adolescente em 
programa de acolhimento institucional não se 
prolongará por mais de 2 (dois) anos, salvo comprovada 
necessidade que atenda ao seu superior interesse, 
devidamente fundamentada pela autoridade judiciária.  
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§ 3º A manutenção ou reintegração de criança ou 
adolescente à sua família terá preferência em relação a 
qualquer outra providência, caso em que será esta 
incluída em programas de orientação e auxílio, nos 
termos do parágrafo único do art. 23, dos incisos I e IV 
do caput do art. 101 e dos incisos I a IV do caput do art. 
129 desta Lei." (NR) 

 
"Art. 25. .............................................................. 
 
Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou 
ampliada aquela que se estende para além da unidade 
pais e filhos ou da unidade do casal, formada por 
parentes próximos com os quais a criança ou 
adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e 
afetividade." (NR) 

 
"Art. 28. ............................................................... 
 
§ 1º Sempre que possível, a criança ou o adolescente 
será previamente ouvido por equipe interprofissional, 
respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de 
compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua 
opinião devidamente considerada.  
 
§ 2º Tratando-se de maior de 12 (doze) anos de idade, 
será necessário seu consentimento, colhido em 
audiência.  
 
§ 3º Na apreciação do pedido levar-se-á em conta o 
grau de parentesco e a relação de afinidade ou de 
afetividade, a fim de evitar ou minorar as 
consequências decorrentes da medida.  
 
§ 4º Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, 
tutela ou guarda da mesma família substituta, 



 386

ressalvada a comprovada existência de risco de abuso 
ou outra situação que justifique plenamente a 
excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, 
em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos 
vínculos fraternais.  
§ 5º A colocação da criança ou adolescente em família 
substituta será precedida de sua preparação gradativa e 
acompanhamento posterior, realizados pela equipe 
interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da 
Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos 
responsáveis pela execução da política municipal de 
garantia do direito à convivência familiar.  
 
§ 6º Em se tratando de criança ou adolescente indígena 
ou proveniente de comunidade remanescente de 
quilombo, é ainda obrigatório:  
 
I - que sejam consideradas e respeitadas sua identidade 
social e cultural, os seus costumes e tradições, bem 
como suas instituições, desde que não sejam 
incompatíveis com os direitos fundamentais 
reconhecidos por esta Lei e pela Constituição Federal; 
II - que a colocação familiar ocorra prioritariamente no 
seio de sua comunidade ou junto a membros da mesma 
etnia; 
III - a intervenção e oitiva de representantes do órgão 
federal responsável pela política indigenista, no caso de 
crianças e adolescentes indígenas, e de antropólogos, 
perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar 
que irá acompanhar o caso." (NR) 
 
"Art. 33. ............................................................... 
............................................................................. 
 
 
§ 4º Salvo expressa e fundamentada determinação em 
contrário, da autoridade judiciária competente, ou 
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quando a medida for aplicada em preparação para 
adoção, o deferimento da guarda de criança ou 
adolescente a terceiros não impede o exercício do 
direito de visitas pelos pais, assim como o dever de 
prestar alimentos, que serão objeto de regulamentação 
específica, a pedido do interessado ou do Ministério 
Público." (NR) 

 
"Art. 34. O poder público estimulará, por meio de 
assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o 
acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou 
adolescente afastado do convívio familiar.  
 
§ 1º A inclusão da criança ou adolescente em 
programas de acolhimento familiar terá preferência a 
seu acolhimento institucional, observado, em qualquer 
caso, o caráter temporário e excepcional da medida, nos 
termos desta Lei.  
 
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo a pessoa ou casal 
cadastrado no programa de acolhimento familiar poderá 
receber a criança ou adolescente mediante guarda, 
observado o disposto nos arts. 28 a 33 desta Lei." (NR) 

 
"Art. 36. A tutela será deferida, nos termos da lei civil, 
a pessoa de até 18 (dezoito) anos incompletos. 
..................................................................." (NR) 

 
"Art. 37. O tutor nomeado por testamento ou qualquer 
documento autêntico, conforme previsto no parágrafo 
único do art. 1.729 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 - Código Civil, deverá, no prazo de 30 (trinta) dias 
após a abertura da sucessão, ingressar com pedido 
destinado ao controle judicial do ato, observando o 
procedimento previsto nos arts. 165 a 170 desta Lei.  
 
Parágrafo único. Na apreciação do pedido, serão 
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observados os requisitos previstos nos arts. 28 e 29 
desta Lei, somente sendo deferida a tutela à pessoa 
indicada na disposição de última vontade, se restar 
comprovado que a medida é vantajosa ao tutelando e 
que não existe outra pessoa em melhores condições de 
assumi-la."(NR)  
 
"Art. 39. .............................................................. 
 
§ 1º A adoção é medida excepcional e irrevogável, à 
qual se deve recorrer apenas quando esgotados os 
recursos de manutenção da criança ou adolescente na 
família natural ou extensa, na forma do parágrafo único 
do art. 25 desta Lei.  
 
§ 2º É vedada a adoção por procuração." (NR) 

 
"Art. 42. Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, 
independentemente do estado civil.  
............................................................................  
 
§ 2º Para adoção conjunta, é indispensável que os 
adotantes sejam casados civilmente ou mantenham 
união estável, comprovada a estabilidade da família.  
............................................................................ 
 
§ 4º Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-
companheiros podem adotar conjuntamente, contanto 
que acordem sobre a guarda e o regime de visitas e 
desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado 
na constância do período de convivência e que seja 
comprovada a existência de vínculos de afinidade e 
afetividade com aquele não detentor da guarda, que 
justifiquem a excepcionalidade da concessão.  
 
§ 5º Nos casos do § 4º deste artigo, desde que 
demonstrado efetivo benefício ao adotando, será 
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assegurada a guarda compartilhada, conforme previsto 
no art. 1.584 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
- Código Civil.  
 
§ 6º A adoção poderá ser deferida ao adotante que, após 
inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no 
curso do procedimento, antes de prolatada a sentença." 
(NR) 

 
"Art. 46. ............................................................... 
 
§ 1º O estágio de convivência poderá ser dispensado se 
o adotando já estiver sob a tutela ou guarda legal do 
adotante durante tempo suficiente para que seja 
possível avaliar a conveniência da constituição do 
vínculo.  
 
§ 2º A simples guarda de fato não autoriza, por si só, a 
dispensa da realização do estágio de convivência.  
 
§ 3º Em caso de adoção por pessoa ou casal residente 
ou domiciliado fora do País, o estágio de convivência, 
cumprido no território nacional, será de, no mínimo, 30 
(trinta) dias.  
 
§ 4º O estágio de convivência será acompanhado pela 
equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância 
e da Juventude, preferencialmente com apoio dos 
técnicos responsáveis pela execução da política de 
garantia do direito à convivência familiar, que 
apresentarão relatório minucioso acerca da 
conveniência do deferimento da medida." (NR) 

 
"Art. 47. .............................................................. 
........................................................................... 
 
§ 3º A pedido do adotante, o novo registro poderá ser 
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lavrado no Cartório do Registro Civil do Município de 
sua residência.  
 
§ 4º Nenhuma observação sobre a origem do ato poderá 
constar nas certidões do registro.  
 
§ 5º A sentença conferirá ao adotado o nome do 
adotante e, a pedido de qualquer deles, poderá 
determinar a modificação do prenome.  
 
§ 6º Caso a modificação de prenome seja requerida pelo 
adotante, é obrigatória a oitiva do adotando, observado 
o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 28 desta Lei.  
 
§ 7º A adoção produz seus efeitos a partir do trânsito 
em julgado da sentença constitutiva, exceto na hipótese 
prevista no § 6º do art. 42 desta Lei, caso em que terá 
força retroativa à data do óbito.  
 
§ 8º O processo relativo à adoção assim como outros a 
ele relacionados serão mantidos em arquivo, admitindo-
se seu armazenamento em microfilme ou por outros 
meios, garantida a sua conservação para consulta a 
qualquer tempo." (NR) 

 
"Art. 48. O adotado tem direito de conhecer sua origem 
biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao 
processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais 
incidentes, após completar 18 (dezoito) anos.  
 
Parágrafo único. O acesso ao processo de adoção 
poderá ser também deferido ao adotado menor de 18 
(dezoito) anos, a seu pedido, assegurada orientação e 
assistência jurídica e psicológica." (NR)  
 
"Art. 50. ............................................................... 



 391

............................................................................  
 
§ 3º A inscrição de postulantes à adoção será precedida 
de um período de preparação psicossocial e jurídica, 
orientado pela equipe técnica da Justiça da Infância e da 
Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos 
responsáveis pela execução da política municipal de 
garantia do direito à convivência familiar.  
 
§ 4º Sempre que possível e recomendável, a preparação 
referida no § 3º deste artigo incluirá o contato com 
crianças e adolescentes em acolhimento familiar ou 
institucional em condições de serem adotados, a ser 
realizado sob a orientação, supervisão e avaliação da 
equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, 
com apoio dos técnicos responsáveis pelo programa de 
acolhimento e pela execução da política municipal de 
garantia do direito à convivência familiar.  
 
§ 5º Serão criados e implementados cadastros estaduais 
e nacional de crianças e adolescentes em condições de 
serem adotados e de pessoas ou casais habilitados à 
adoção.  
 
§ 6º Haverá cadastros distintos para pessoas ou casais 
residentes fora do País, que somente serão consultados 
na inexistência de postulantes nacionais habilitados nos 
cadastros mencionados no § 5º deste artigo.  
 
§ 7º As autoridades estaduais e federais em matéria de 
adoção terão acesso integral aos cadastros, incumbindo-
lhes a troca de informações e a cooperação mútua, para 
melhoria do sistema.  
 
§ 8º A autoridade judiciária providenciará, no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas, a inscrição das crianças e 
adolescentes em condições de serem adotados que não 
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tiveram colocação familiar na comarca de origem, e das 
pessoas ou casais que tiveram deferida sua habilitação à 
adoção nos cadastros estadual e nacional referidos no § 
5º deste artigo, sob pena de responsabilidade.  
 
§ 9º Compete à Autoridade Central Estadual zelar pela 
manutenção e correta alimentação dos cadastros, com 
posterior comunicação à Autoridade Central Federal 
Brasileira.  
 
§ 10. A adoção internacional somente será deferida se, 
após consulta ao cadastro de pessoas ou casais 
habilitados à adoção, mantido pela Justiça da Infância e 
da Juventude na comarca, bem como aos cadastros 
estadual e nacional referidos no § 5º deste artigo, não 
for encontrado interessado com residência permanente 
no Brasil.  
 
§ 11. Enquanto não localizada pessoa ou casal 
interessado em sua adoção, a criança ou o adolescente, 
sempre que possível e recomendável, será colocado sob 
guarda de família cadastrada em programa de 
acolhimento familiar.  
 
§ 12. A alimentação do cadastro e a convocação 
criteriosa dos postulantes à adoção serão fiscalizadas 
pelo Ministério Público.  
 
§ 13. Somente poderá ser deferida adoção em favor de 
candidato domiciliado no Brasil não cadastrado 
previamente nos termos desta Lei quando:  
 
I - se tratar de pedido de adoção unilateral;  
II - for formulada por parente com o qual a criança ou 
adolescente mantenha vínculos de afinidade e 
afetividade;  
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III - oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda 
legal de criança maior de 3 (três) anos ou adolescente, 
desde que o lapso de tempo de convivência comprove a 
fixação de laços de afinidade e afetividade, e não seja 
constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das 
situações previstas nos arts. 237 ou 238 desta Lei.  
 
§ 14. Nas hipóteses previstas no § 13 deste artigo, o 
candidato deverá comprovar, no curso do 
procedimento, que preenche os requisitos necessários à 
adoção, conforme previsto nesta Lei." (NR) 

 
"Art. 51. Considera-se adoção internacional aquela na 
qual a pessoa ou casal postulante é residente ou 
domiciliado fora do Brasil, conforme previsto no Artigo 
2 da Convenção de Haia, de 29 de maio de 1993, 
Relativa à Proteção das Crianças e à Cooperação em 
Matéria de adoção Internacional, aprovada pelo Decreto 
Legislativo nº 1, de 14 de janeiro de 1999, e 
promulgada pelo Decreto nº 3.087, de 21 de junho de 
1999.  
 
§ 1º A adoção internacional de criança ou adolescente 
brasileiro ou domiciliado no Brasil somente terá lugar 
quando restar comprovado:  
 
I - que a colocação em família substituta é a solução 
adequada ao caso concreto;  
II - que foram esgotadas todas as possibilidades de 
colocação da criança ou adolescente em família 
substituta brasileira, após consulta aos cadastros 
mencionados no art. 50 desta Lei;  
III - que, em se tratando de adoção de adolescente, este 
foi consultado, por meios adequados ao seu estágio de 
desenvolvimento, e que se encontra preparado para a 
medida, mediante parecer elaborado por equipe 
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interprofissional, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do 
art. 28 desta Lei.  
 
§ 2º Os brasileiros residentes no exterior terão 
preferência aos estrangeiros, nos casos de adoção 
internacional de criança ou adolescente brasileiro.  
 
§ 3º A adoção internacional pressupõe a intervenção 
das Autoridades Centrais Estaduais e Federal em 
matéria de adoção internacional." (NR) 

 
"Art. 52. A adoção internacional observará o 
procedimento previsto nos arts. 165 a 170 desta Lei, 
com as seguintes adaptações:  
 
I - a pessoa ou casal estrangeiro, interessado em adotar 
criança ou adolescente brasileiro, deverá formular 
pedido de habilitação à adoção perante a Autoridade 
Central em matéria de adoção internacional no país de 
acolhida, assim entendido aquele onde está situada sua 
residência habitual;  
II - se a Autoridade Central do país de acolhida 
considerar que os solicitantes estão habilitados e aptos 
para adotar, emitirá um relatório que contenha 
informações sobre a identidade, a capacidade jurídica e 
adequação dos solicitantes para adotar, sua situação 
pessoal, familiar e médica, seu meio social, os motivos 
que os animam e sua aptidão para assumir uma adoção 
internacional;  
III - a Autoridade Central do país de acolhida enviará o 
relatório à Autoridade Central Estadual, com cópia para 
a Autoridade Central Federal Brasileira;  
IV - o relatório será instruído com toda a documentação 
necessária, incluindo estudo psicossocial elaborado por 
equipe interprofissional habilitada e cópia autenticada 
da legislação pertinente, acompanhada da respectiva 
prova de vigência;  
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V - os documentos em língua estrangeira serão 
devidamente autenticados pela autoridade consular, 
observados os tratados e convenções internacionais, e 
acompanhados da respectiva tradução, por tradutor 
público juramentado;  
VI - a Autoridade Central Estadual poderá fazer 
exigências e solicitar complementação sobre o estudo 
psicossocial do postulante estrangeiro à adoção, já 
realizado no país de acolhida;  
VII - verificada, após estudo realizado pela Autoridade 
Central Estadual, a compatibilidade da legislação 
estrangeira com a nacional, além do preenchimento por 
parte dos postulantes à medida dos requisitos objetivos 
e subjetivos necessários ao seu deferimento, tanto à luz 
do que dispõe esta Lei como da legislação do país de 
acolhida, será expedido laudo de habilitação à adoção 
internacional, que terá validade por, no máximo, 1 (um) 
ano;  
VIII - de posse do laudo de habilitação, o interessado 
será autorizado a formalizar pedido de adoção perante o 
Juízo da Infância e da Juventude do local em que se 
encontra a criança ou adolescente, conforme indicação 
efetuada pela Autoridade Central Estadual.  
 
§ 1º Se a legislação do país de acolhida assim o 
autorizar, admite-se que os pedidos de habilitação à 
adoção internacional sejam intermediados por 
organismos credenciados.  
 
§ 2º Incumbe à Autoridade Central Federal Brasileira o 
credenciamento de organismos nacionais e estrangeiros 
encarregados de intermediar pedidos de habilitação à 
adoção internacional, com posterior comunicação às 
Autoridades Centrais Estaduais e publicação nos órgãos 
oficiais de imprensa e em sítio próprio da internet.  
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§ 3º Somente será admissível o credenciamento de 
organismos que:  
 
I - sejam oriundos de países que ratificaram a 
Convenção de Haia e estejam devidamente 
credenciados pela Autoridade Central do país onde 
estiverem sediados e no país de acolhida do adotando 
para atuar em adoção internacional no Brasil;  
II - satisfizerem as condições de integridade moral, 
competência profissional, experiência e 
responsabilidade exigidas pelos países respectivos e 
pela Autoridade Central Federal Brasileira;  
III - forem qualificados por seus padrões éticos e sua 
formação e experiência para atuar na área de adoção 
internacional;  
IV - cumprirem os requisitos exigidos pelo 
ordenamento jurídico brasileiro e pelas normas 
estabelecidas pela Autoridade Central Federal 
Brasileira.  
 
§ 4º Os organismos credenciados deverão ainda:  
 
I - perseguir unicamente fins não lucrativos, nas 
condições e dentro dos limites fixados pelas autoridades 
competentes do país onde estiverem sediados, do país 
de acolhida e pela Autoridade Central Federal 
Brasileira;  
II - ser dirigidos e administrados por pessoas 
qualificadas e de reconhecida idoneidade moral, com 
comprovada formação ou experiência para atuar na área 
de adoção internacional, cadastradas pelo Departamento 
de Polícia Federal e aprovadas pela Autoridade Central 
Federal Brasileira, mediante publicação de portaria do 
órgão federal competente;  
III - estar submetidos à supervisão das autoridades 
competentes do país onde estiverem sediados e no país 
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de acolhida, inclusive quanto à sua composição, 
funcionamento e situação financeira;  
IV - apresentar à Autoridade Central Federal Brasileira, 
a cada ano, relatório geral das atividades desenvolvidas, 
bem como relatório de acompanhamento das adoções 
internacionais efetuadas no período, cuja cópia será 
encaminhada ao Departamento de Polícia Federal;  
V - enviar relatório pós-adotivo semestral para a 
Autoridade Central Estadual, com cópia para a 
Autoridade Central Federal Brasileira, pelo período 
mínimo de 2 (dois) anos. O envio do relatório será 
mantido até a juntada de cópia autenticada do registro 
civil, estabelecendo a cidadania do país de acolhida 
para o adotado;  
VI - tomar as medidas necessárias para garantir que os 
adotantes encaminhem à Autoridade Central Federal 
Brasileira cópia da certidão de registro de nascimento 
estrangeira e do certificado de nacionalidade tão logo 
lhes sejam concedidos.  
 
§ 5º A não apresentação dos relatórios referidos no § 4º 
deste artigo pelo organismo credenciado poderá 
acarretar a suspensão de seu credenciamento.  
 
§ 6º O credenciamento de organismo nacional ou 
estrangeiro encarregado de intermediar pedidos de 
adoção internacional terá validade de 2 (dois) anos.  
 
§ 7º A renovação do credenciamento poderá ser 
concedida mediante requerimento protocolado na 
Autoridade Central Federal Brasileira nos 60 (sessenta) 
dias anteriores ao término do respectivo prazo de 
validade.  
 
§ 8º Antes de transitada em julgado a decisão que 
concedeu a adoção internacional, não será permitida a 
saída do adotando do território nacional.  
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§ 9º Transitada em julgado a decisão, a autoridade 
judiciária determinará a expedição de alvará com 
autorização de viagem, bem como para obtenção de 
passaporte, constando, obrigatoriamente, as 
características da criança ou adolescente adotado, como 
idade, cor, sexo, eventuais sinais ou traços peculiares, 
assim como foto recente e a aposição da impressão 
digital do seu polegar direito, instruindo o documento 
com cópia autenticada da decisão e certidão de trânsito 
em julgado.  
 
§ 10. A Autoridade Central Federal Brasileira poderá, a 
qualquer momento, solicitar informações sobre a 
situação das crianças e adolescentes adotados.  
 
§ 11. A cobrança de valores por parte dos organismos 
credenciados, que sejam considerados abusivos pela 
Autoridade Central Federal Brasileira e que não estejam 
devidamente comprovados, é causa de seu 
descredenciamento.  
 
§ 12. Uma mesma pessoa ou seu cônjuge não podem 
ser representados por mais de uma entidade credenciada 
para atuar na cooperação em adoção internacional.  
 
§ 13. A habilitação de postulante estrangeiro ou 
domiciliado fora do Brasil terá validade máxima de 1 
(um) ano, podendo ser renovada.  
 
§ 14. É vedado o contato direto de representantes de 
organismos de adoção, nacionais ou estrangeiros, com 
dirigentes de programas de acolhimento institucional ou 
familiar, assim como com crianças e adolescentes em 
condições de serem adotados, sem a devida autorização 
judicial.  
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§ 15. A Autoridade Central Federal Brasileira poderá 
limitar ou suspender a concessão de novos 
credenciamentos sempre que julgar necessário, 
mediante ato administrativo fundamentado." (NR) 

 
"Art. 52-A. É vedado, sob pena de responsabilidade e 
descredenciamento, o repasse de recursos provenientes 
de organismos estrangeiros encarregados de intermediar 
pedidos de adoção internacional a organismos nacionais 
ou a pessoas físicas.  
 
Parágrafo único. Eventuais repasses somente poderão 
ser efetuados via Fundo dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e estarão sujeitos às deliberações do 
respectivo Conselho de Direitos da Criança e do 
Adolescente." 

 
"Art. 52-B. A adoção por brasileiro residente no 
exterior em país ratificante da Convenção de Haia, cujo 
processo de adoção tenha sido processado em 
conformidade com a legislação vigente no país de 
residência e atendido o disposto na Alínea "c" do Artigo 
17 da referida Convenção, será automaticamente 
recepcionada com o reingresso no Brasil.  
 
§ 1º Caso não tenha sido atendido o disposto na Alínea 
"c" do Artigo 17 da Convenção de Haia, deverá a 
sentença ser homologada pelo Superior Tribunal de 
Justiça.   
 
§ 2º O pretendente brasileiro residente no exterior em 
país não ratificante da Convenção de Haia, uma vez 
reingressado no Brasil, deverá requerer a homologação 
da sentença estrangeira pelo Superior Tribunal de 
Justiça."  
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"Art. 52-C. Nas adoções internacionais, quando o Brasil 
for o país de acolhida, a decisão da autoridade 
competente do país de origem da criança ou do 
adolescente será conhecida pela Autoridade Central 
Estadual que tiver processado o pedido de habilitação 
dos pais adotivos, que comunicará o fato à Autoridade 
Central Federal e determinará as providências 
necessárias à expedição do Certificado de Naturalização 
Provisório.  
 
§ 1º A Autoridade Central Estadual, ouvido o 
Ministério Público, somente deixará de reconhecer os 
efeitos daquela decisão se restar demonstrado que a 
adoção é manifestamente contrária à ordem pública ou 
não atende ao interesse superior da criança ou do 
adolescente.  
 
§ 2º Na hipótese de não reconhecimento da adoção, 
prevista no § 1º deste artigo, o Ministério Público 
deverá imediatamente requerer o que for de direito para 
resguardar os interesses da criança ou do adolescente, 
comunicando-se as providências à Autoridade Central 
Estadual, que fará a comunicação à Autoridade Central 
Federal Brasileira e à Autoridade Central do país de 
origem." 

 
"Art. 52-D. Nas adoções internacionais, quando o Brasil 
for o país de acolhida e a adoção não tenha sido 
deferida no país de origem porque a sua legislação a 
delega ao país de acolhida, ou, ainda, na hipótese de, 
mesmo com decisão, a criança ou o adolescente ser 
oriundo de país que não tenha aderido à Convenção 
referida, o processo de adoção seguirá as regras da 
adoção nacional." 

 
"Art. 87. ............................................................... 
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............................................................................. 
 
VI - políticas e programas destinados a prevenir ou 
abreviar o período de afastamento do convívio familiar 
e a garantir o efetivo exercício do direito à convivência 
familiar de crianças e adolescentes;  
VII - campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma 
de guarda de crianças e adolescentes afastados do 
convívio familiar e à adoção, especificamente inter-
racial, de crianças maiores ou de adolescentes, com 
necessidades específicas de saúde ou com deficiências e 
de grupos de irmãos." (NR) 

 
"Art. 88. ............................................................... 
.............................................................................  
 
VI - integração operacional de órgãos do Judiciário, 
Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar e 
encarregados da execução das políticas sociais básicas e 
de assistência social, para efeito de agilização do 
atendimento de crianças e de adolescentes inseridos em 
programas de acolhimento familiar ou institucional, 
com vista na sua rápida reintegração à família de 
origem ou, se tal solução se mostrar comprovadamente 
inviável, sua colocação em família substituta, em 
quaisquer das modalidades previstas no art. 28 desta 
Lei;  
VII - mobilização da opinião pública para a 
indispensável participação dos diversos segmentos da 
sociedade." (NR) 

 
"Art. 90. ............................................................... 
............................................................................. 
 
IV - acolhimento institucional;  
............................................................................. 
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§ 1º As entidades governamentais e não governamentais 
deverão proceder à inscrição de seus programas, 
especificando os regimes de atendimento, na forma 
definida neste artigo, no Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, o qual manterá 
registro das inscrições e de suas alterações, do que fará 
comunicação ao Conselho Tutelar e à autoridade 
judiciária.  
 
§ 2º Os recursos destinados à implementação e 
manutenção dos programas relacionados neste artigo 
serão previstos nas dotações orçamentárias dos órgãos 
públicos encarregados das áreas de Educação, Saúde e 
Assistência Social, dentre outros, observando- se o 
princípio da prioridade absoluta à criança e ao 
adolescente preconizado pelo caput do art. 227 da 
Constituição Federal e pelo caput e parágrafo único do 
art. 4º desta Lei.  
§ 3º Os programas em execução serão reavaliados pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, no máximo, a cada 2 (dois) anos, 
constituindo-se critérios para renovação da autorização 
de funcionamento:  
 
I - o efetivo respeito às regras e princípios desta Lei, 
bem como às resoluções relativas à modalidade de 
atendimento prestado expedidas pelos Conselhos de 
Direitos da Criança e do Adolescente, em todos os 
níveis;  
II - a qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, 
atestadas pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério 
Público e pela Justiça da Infância e da Juventude;  
III - em se tratando de programas de acolhimento 
institucional ou familiar, serão considerados os índices 
de sucesso na reintegração familiar ou de adaptação à 
família substituta, conforme o caso." (NR) 
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"Art. 91. ............................................................... 
 
§ 1º Será negado o registro à entidade que:  
............................................................................. 
 

 e) não se adequar ou deixar de cumprir as 
resoluções e deliberações relativas à 
modalidade de atendimento prestado 
expedidas pelos Conselhos de Direitos da 
Criança e do Adolescente, em todos os níveis.  

 
§ 2º O registro terá validade máxima de 4 (quatro) anos, 
cabendo ao Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, periodicamente, reavaliar o 
cabimento de sua renovação, observado o disposto no § 
1º deste artigo." (NR) 

 
"Art. 92. As entidades que desenvolvam programas de 
acolhimento familiar ou institucional deverão adotar os 
seguintes princípios:  
 
I - preservação dos vínculos familiares e promoção da 
reintegração familiar;  
II - integração em família substituta, quando esgotados 
os recursos de manutenção na família natural ou 
extensa;  
............................................................................. 
 
§ 1º O dirigente de entidade que desenvolve programa 
de acolhimento institucional é equiparado ao guardião, 
para todos os efeitos de direito.  
 
§ 2º Os dirigentes de entidades que desenvolvem 
programas de acolhimento familiar ou institucional 
remeterão à autoridade judiciária, no máximo a cada 6 
(seis) meses, relatório circunstanciado acerca da 
situação de cada criança ou adolescente acolhido e sua 
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família, para fins da reavaliação prevista no § 1º do art. 
19 desta Lei.  
 
§ 3º Os entes federados, por intermédio dos Poderes 
Executivo e Judiciário, promoverão conjuntamente a 
permanente qualificação dos profissionais que atuam 
direta ou indiretamente em programas de acolhimento 
institucional e destinados à colocação familiar de 
crianças e adolescentes, incluindo membros do Poder 
Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar.  
 
§ 4º Salvo determinação em contrário da autoridade 
judiciária competente, as entidades que desenvolvem 
programas de acolhimento familiar ou institucional, se 
necessário com o auxílio do Conselho Tutelar e dos 
órgãos de assistência social, estimularão o contato da 
criança ou adolescente com seus pais e parentes, em 
cumprimento ao disposto nos incisos I e VIII do caput 
deste artigo.  
 
§ 5º As entidades que desenvolvem programas de 
acolhimento familiar ou institucional somente poderão 
receber recursos públicos se comprovado o atendimento 
dos princípios, exigências e finalidades desta Lei.  
 
§ 6º O descumprimento das disposições desta Lei pelo 
dirigente de entidade que desenvolva programas de 
acolhimento familiar ou institucional é causa de sua 
destituição, sem prejuízo da apuração de sua 
responsabilidade administrativa, civil e criminal."(NR)  
 
"Art. 93. As entidades que mantenham programa de 
acolhimento institucional poderão, em caráter 
excepcional e de urgência, acolher crianças e 
adolescentes sem prévia determinação da autoridade 
competente, fazendo comunicação do fato em até 24 
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(vinte e quatro) horas ao Juiz da Infância e da 
Juventude, sob pena de responsabilidade.  
 
Parágrafo único. Recebida a comunicação, a autoridade 
judiciária, ouvido o Ministério Público e se necessário 
com o apoio do Conselho Tutelar local, tomará as 
medidas necessárias para promover a imediata 
reintegração familiar da criança ou do adolescente ou, 
se por qualquer razão não for isso possível ou 
recomendável, para seu encaminhamento a programa de 
acolhimento familiar, institucional ou a família 
substituta, observado o disposto no § 2º do art. 101 
desta Lei." (NR) 

 
"Art. 94. ............................................................... 
............................................................................. 
 
§ 1º Aplicam-se, no que couber, as obrigações 
constantes deste artigo às entidades que mantêm 
programas de acolhimento institucional e familiar.  
................................................................." (NR) 

 
"Art. 97. ............................................................... 
............................................................................. 
 
§ 1º Em caso de reiteradas infrações cometidas por 
entidades de atendimento, que coloquem em risco os 
direitos assegurados nesta Lei, deverá ser o fato 
comunicado ao Ministério Público ou representado 
perante autoridade judiciária competente para as 
providências cabíveis, inclusive suspensão das 
atividades ou dissolução da entidade.  
 
§ 2º As pessoas jurídicas de direito público e as 
organizações não governamentais responderão pelos 
danos que seus agentes causarem às crianças e aos 
adolescentes, caracterizado o descumprimento dos 
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princípios norteadores das atividades de proteção 
específica." (NR) 

 
"Art. 100. ............................................................. 
 
Parágrafo único. São também princípios que regem a 
aplicação das medidas: 
 
I - condição da criança e do adolescente como sujeitos 
de direitos: crianças e adolescentes são os titulares dos 
direitos previstos nesta e em outras Leis, bem como na 
Constituição Federal;  
II - proteção integral e prioritária: a interpretação e 
aplicação de toda e qualquer norma contida nesta Lei 
deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos 
direitos de que crianças e adolescentes são titulares;  
III - responsabilidade primária e solidária do poder 
público: a plena efetivação dos direitos assegurados a 
crianças e a adolescentes por esta Lei e pela 
Constituição Federal, salvo nos casos por esta 
expressamente ressalvados, é de responsabilidade 
primária e solidária das 3 (três) esferas de governo, sem 
prejuízo da municipalização do atendimento e da 
possibilidade da execução de programas por entidades 
não governamentais;  
IV - interesse superior da criança e do adolescente: a 
intervenção deve atender prioritariamente aos interesses 
e direitos da criança e do adolescente, sem prejuízo da 
consideração que for devida a outros interesses 
legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses 
presentes no caso concreto;  
V - privacidade: a promoção dos direitos e proteção da 
criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito 
pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida 
privada;  
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VI - intervenção precoce: a intervenção das autoridades 
competentes deve ser efetuada logo que a situação de 
perigo seja conhecida;  
VII - intervenção mínima: a intervenção deve ser 
exercida exclusivamente pelas autoridades e 
instituições cuja ação seja indispensável à efetiva 
promoção dos direitos e à proteção da criança e do 
adolescente;  
VIII - proporcionalidade e atualidade: a intervenção 
deve ser a necessária e adequada à situação de perigo 
em que a criança ou o adolescente se encontram no 
momento em que a decisão é tomada;  
IX - responsabilidade parental: a intervenção deve ser 
efetuada de modo que os pais assumam os seus deveres 
para com a criança e o adolescente;  
X - prevalência da família: na promoção de direitos e na 
proteção da criança e do adolescente deve ser dada 
prevalência às medidas que os mantenham ou 
reintegrem na sua família natural ou extensa ou, se isto 
não for possível, que promovam a sua integração em 
família substituta;  
XI - obrigatoriedade da informação: a criança e o 
adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento 
e capacidade de compreensão, seus pais ou responsável 
devem ser informados dos seus direitos, dos motivos 
que determinaram a intervenção e da forma como esta 
se processa;  
XII - oitiva obrigatória e participação: a criança e o 
adolescente, em separado ou na companhia dos pais, de 
responsável ou de pessoa por si indicada, bem como os 
seus pais ou responsável, têm direito a ser ouvidos e a 
participar nos atos e na definição da medida de 
promoção dos direitos e de proteção, sendo sua opinião 
devidamente considerada pela autoridade judiciária 
competente, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 
28 desta Lei." (NR) 
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"Art. 101. ............................................................. 
............................................................................. 
 
VII - acolhimento institucional;  
VIII - inclusão em programa de acolhimento familiar;  
IX - colocação em família substituta.  
 
§ 1º O acolhimento institucional e o acolhimento 
familiar são medidas provisórias e excepcionais, 
utilizáveis como forma de transição para reintegração 
familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em 
família substituta, não implicando privação de 
liberdade.  
 
§ 2º Sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais 
para proteção de vítimas de violência ou abuso sexual e 
das providências a que alude o art. 130 desta Lei, o 
afastamento da criança ou adolescente do convívio 
familiar é de competência exclusiva da autoridade 
judiciária e importará na deflagração, a pedido do 
Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse, 
de procedimento judicial contencioso, no qual se 
garanta aos pais ou ao responsável legal o exercício do 
contraditório e da ampla defesa.  
 
§ 3º Crianças e adolescentes somente poderão ser 
encaminhados às instituições que executam programas 
de acolhimento institucional, governamentais ou não, 
por meio de uma Guia de Acolhimento, expedida pela 
autoridade judiciária, na qual obrigatoriamente 
constará, dentre outros:  
 
I - sua identificação e a qualificação completa de seus 
pais ou de seu responsável, se conhecidos;  
II - o endereço de residência dos pais ou do 
responsável, com pontos de referência;  
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III - os nomes de parentes ou de terceiros interessados 
em tê-los sob sua guarda;  
IV - os motivos da retirada ou da não reintegração ao 
convívio familiar.  
§ 4º Imediatamente após o acolhimento da criança ou 
do adolescente, a entidade responsável pelo programa 
de acolhimento institucional ou familiar elaborará um 
plano individual de atendimento, visando à reintegração 
familiar, ressalvada a existência de ordem escrita e 
fundamentada em contrário de autoridade judiciária 
competente, caso em que também deverá contemplar 
sua colocação em família substituta, observadas as 
regras e princípios desta Lei.  
 
§ 5º O plano individual será elaborado sob a 
responsabilidade da equipe técnica do respectivo 
programa de atendimento e levará em consideração a 
opinião da criança ou do adolescente e a oitiva dos pais 
ou do responsável.  
 
§ 6º Constarão do plano individual, dentre outros:  
 
I - os resultados da avaliação interdisciplinar;  
II - os compromissos assumidos pelos pais ou 
responsável; e  
III - a previsão das atividades a serem desenvolvidas 
com a criança ou com o adolescente acolhido e seus 
pais ou responsável, com vista na reintegração familiar 
ou, caso seja esta vedada por expressa e fundamentada 
determinação judicial, as providências a serem tomadas 
para sua colocação em família substituta, sob direta 
supervisão da autoridade judiciária.  
 
§ 7º O acolhimento familiar ou institucional ocorrerá no 
local mais próximo à residência dos pais ou do 
responsável e, como parte do processo de reintegração 
familiar, sempre que identificada a necessidade, a 
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família de origem será incluída em programas oficiais 
de orientação, de apoio e de promoção social, sendo 
facilitado e estimulado o contato com a criança ou com 
o adolescente acolhido.  
      
§ 8º Verificada a possibilidade de reintegração familiar, 
o responsável pelo programa de acolhimento familiar 
ou institucional fará imediata comunicação à autoridade 
judiciária, que dará vista ao Ministério Público, pelo 
prazo de 5 (cinco) dias, decidindo em igual prazo.  
 
§ 9º Em sendo constatada a impossibilidade de 
reintegração da criança ou do adolescente à família de 
origem, após seu encaminhamento a programas oficiais 
ou comunitários de orientação, apoio e promoção 
social, será enviado relatório fundamentado ao 
Ministério Público, no qual conste a descrição 
pormenorizada das providências tomadas e a expressa 
recomendação, subscrita pelos técnicos da entidade ou 
responsáveis pela execução da política municipal de 
garantia do direito à convivência familiar, para a 
destituição do poder familiar, ou destituição de tutela 
ou guarda.  
 
§ 10. Recebido o relatório, o Ministério Público terá o 
prazo de 30 (trinta) dias para o ingresso com a ação de 
destituição do poder familiar, salvo se entender 
necessária a realização de estudos complementares ou 
outras providências que entender indispensáveis ao 
ajuizamento da demanda.  
 
§ 11. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca 
ou foro regional, um cadastro contendo informações 
atualizadas sobre as crianças e adolescentes em regime 
de acolhimento familiar e institucional sob sua 
responsabilidade, com informações pormenorizadas 
sobre a situação jurídica de cada um, bem como as 
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providências tomadas para sua reintegração familiar ou 
colocação em família substituta, em qualquer das 
modalidades previstas no art. 28 desta Lei.  
 
§ 12. Terão acesso ao cadastro o Ministério Público, o 
Conselho Tutelar, o órgão gestor da Assistência Social 
e os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e da Assistência Social, aos quais incumbe 
deliberar sobre a implementação de políticas públicas 
que permitam reduzir o número de crianças e 
adolescentes afastados do convívio familiar e abreviar o 
período de permanência em programa de acolhimento." 
(NR) 

 
"Art. 102. ............................................................. 
............................................................................. 
 
§ 3º Caso ainda não definida a paternidade, será 
deflagrado procedimento específico destinado à sua 
averiguação, conforme previsto pela Lei nº 8.560, de 29 
de dezembro de 1992.  
 
§ 4º Nas hipóteses previstas no § 3º deste artigo, é 
dispensável o ajuizamento de ação de investigação de 
paternidade pelo Ministério Público se, após o não 
comparecimento ou a recusa do suposto pai em assumir 
a paternidade a ele atribuída, a criança for encaminhada 
para adoção." (NR) 

 
"Art. 136. .............................................................  
............................................................................. 
 
XI - representar ao Ministério Público para efeito das 
ações de perda ou suspensão do poder familiar, após 
esgotadas as possibilidades de manutenção da criança 
ou do adolescente junto à família natural.  
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Parágrafo único. Se, no exercício de suas atribuições, o 
Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do 
convívio familiar, comunicará incontinenti o fato ao 
Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os 
motivos de tal entendimento e as providências tomadas 
para a orientação, o apoio e a promoção social da 
família." (NR) 

 
"Art. 152. ............................................................. 
 
Parágrafo único. É assegurada, sob pena de 
responsabilidade, prioridade absoluta na tramitação dos 
processos e procedimentos previstos nesta Lei, assim 
como na execução dos atos e diligências judiciais a eles 
referentes." (NR) 

 
"Art. 153. ............................................................. 
 
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica 
para o fim de afastamento da criança ou do adolescente 
de sua família de origem e em outros procedimentos 
necessariamente contenciosos."(NR)  
 
"Art. 161. ............................................................. 
 
§ 1º A autoridade judiciária, de ofício ou a 
requerimento das partes ou do Ministério Público, 
determinará a realização de estudo social ou perícia por 
equipe interprofissional ou multidisciplinar, bem como 
a oitiva de testemunhas que comprovem a presença de 
uma das causas de suspensão ou destituição do poder 
familiar previstas nos arts. 1.637 e 1.638 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, ou no 
art. 24 desta Lei.  
 
§ 2º Em sendo os pais oriundos de comunidades 
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indígenas, é ainda obrigatória a intervenção, junto à 
equipe profissional ou multidisciplinar referida no § 1º 
deste artigo, de representantes do órgão federal 
responsável pela política indigenista, observado o 
disposto no § 6º do art. 28 desta Lei.  
 
§ 3º Se o pedido importar em modificação de guarda, 
será obrigatória, desde que possível e razoável, a oitiva 
da criança ou adolescente, respeitado seu estágio de 
desenvolvimento e grau de compreensão sobre as 
implicações da medida.  
 
§ 4º É obrigatória a oitiva dos pais sempre que esses 
forem identificados e estiverem em local conhecido." 
(NR) 

 
"Art. 163. O prazo máximo para conclusão do 
procedimento será de 120 (cento e vinte) dias.  
 
Parágrafo único. A sentença que decretar a perda ou a 
suspensão do poder familiar será averbada à margem do 
registro de nascimento da criança ou do adolescente." 
(NR) 

 
"Art. 166. Se os pais forem falecidos, tiverem sido 
destituídos ou suspensos do poder familiar, ou 
houverem aderido expressamente ao pedido de 
colocação em família substituta, este poderá ser 
formulado diretamente em cartório, em petição assinada 
pelos próprios requerentes, dispensada a assistência de 
advogado.  
 
§ 1º Na hipótese de concordância dos pais, esses serão 
ouvidos pela autoridade judiciária e pelo representante 
do Ministério Público, tomando-se por termo as 
declarações.  
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§ 2º O consentimento dos titulares do poder familiar 
será precedido de orientações e esclarecimentos 
prestados pela equipe interprofissional da Justiça da 
Infância e da Juventude, em especial, no caso de 
adoção, sobre a irrevogabilidade da medida.  
 
§ 3º O consentimento dos titulares do poder familiar 
será colhido pela autoridade judiciária competente em 
audiência, presente o Ministério Público, garantida a 
livre manifestação de vontade e esgotados os esforços 
para manutenção da criança ou do adolescente na 
família natural ou extensa.  
 
§ 4º O consentimento prestado por escrito não terá 
validade se não for ratificado na audiência a que se 
refere o § 3º deste artigo.  
 
§ 5º O consentimento é retratável até a data da 
publicação da sentença constitutiva da adoção. 
 
§ 6º O consentimento somente terá valor se for dado 
após o nascimento da criança.  
 
§ 7º A família substituta receberá a devida orientação 
por intermédio de equipe técnica interprofissional a 
serviço do Poder Judiciário, preferencialmente com 
apoio dos técnicos responsáveis pela execução da 
política municipal de garantia do direito à convivência 
familiar." (NR) 

 
"Art. 167. ............................................................. 
 
Parágrafo único. Deferida a concessão da guarda 
provisória ou do estágio de convivência, a criança ou o 
adolescente será entregue ao interessado, mediante 
termo de responsabilidade." (NR) 
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"Art. 170. ............................................................ 
 
Parágrafo único. A colocação de criança ou 
adolescente sob a guarda de pessoa inscrita em 
programa de acolhimento familiar será comunicada pela 
autoridade judiciária à entidade por este responsável no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias." (NR) 

 
"Seção VIII 

Da Habilitação de Pretendentes à adoção  
 

'Art. 197-A. Os postulantes à adoção, domiciliados no 
Brasil, apresentarão petição inicial na qual conste:  
 
I - qualificação completa;  
II - dados familiares;  
III - cópias autenticadas de certidão de nascimento ou 
casamento, ou declaração relativa ao período de união 
estável;  
IV - cópias da cédula de identidade e inscrição no 
Cadastro de Pessoas Físicas; 
V - comprovante de renda e domicílio;  
VI - atestados de sanidade física e mental;  
VII - certidão de antecedentes criminais;  
VIII - certidão negativa de distribuição cível.' 
 
'Art. 197-B. A autoridade judiciária, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, dará vista dos autos ao 
Ministério Público, que no prazo de 5 (cinco) dias 
poderá:  
 
I - apresentar quesitos a serem respondidos pela equipe 
interprofissional encarregada de elaborar o estudo 
técnico a que se refere o art. 197-C desta Lei;  
II - requerer a designação de audiência para oitiva dos 
postulantes em juízo e testemunhas;  
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III - requerer a juntada de documentos complementares 
e a realização de outras diligências que entender 
necessárias.' 
'Art. 197-C. Intervirá no feito, obrigatoriamente, equipe 
interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da 
Juventude, que deverá elaborar estudo psicossocial, que 
conterá subsídios que permitam aferir a capacidade e o 
preparo dos postulantes para o exercício de uma 
paternidade ou maternidade responsável, à luz dos 
requisitos e princípios desta Lei.  
 
§ 1º É obrigatória a participação dos postulantes em 
programa oferecido pela Justiça da Infância e da 
Juventude preferencialmente com apoio dos técnicos 
responsáveis pela execução da política municipal de 
garantia do direito à convivência familiar, que inclua 
preparação psicológica, orientação e estímulo à adoção 
inter-racial, de crianças maiores ou de adolescentes, 
com necessidades específicas de saúde ou com 
deficiências e de grupos de irmãos.  
 
§ 2º Sempre que possível e recomendável, a etapa 
obrigatória da preparação referida no § 1º deste artigo 
incluirá o contato com crianças e adolescentes em 
regime de acolhimento familiar ou institucional em 
condições de serem adotados, a ser realizado sob a 
orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da 
Justiça da Infância e da Juventude, com o apoio dos 
técnicos responsáveis pelo programa de acolhimento 
familiar ou institucional e pela execução da política 
municipal de garantia do direito à convivência familiar.' 
'Art. 197-D. Certificada nos autos a conclusão da 
participação no programa referido no art. 197-C desta 
Lei, a autoridade judiciária, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, decidirá acerca das diligências requeridas 
pelo Ministério Público e determinará a juntada do 
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estudo psicossocial, designando, conforme o caso, 
audiência de instrução e julgamento.  
 
Parágrafo único. Caso não sejam requeridas 
diligências, ou sendo essas indeferidas, a autoridade 
judiciária determinará a juntada do estudo psicossocial, 
abrindo a seguir vista dos autos ao Ministério Público, 
por 5 (cinco) dias, decidindo em igual prazo.' 
 
'Art. 197-E. Deferida a habilitação, o postulante será 
inscrito nos cadastros referidos no art. 50 desta Lei, 
sendo a sua convocação para a adoção feita de acordo 
com ordem cronológica de habilitação e conforme a 
disponibilidade de crianças ou adolescentes adotáveis.  
 
§ 1º A ordem cronológica das habilitações somente 
poderá deixar de ser observada pela autoridade 
judiciária nas hipóteses previstas no § 13 do art. 50 
desta Lei, quando comprovado ser essa a melhor 
solução no interesse do adotando.  
 
§ 2º A recusa sistemática na adoção das crianças ou 
adolescentes indicados importará na reavaliação da 
habilitação concedida.'" 

 
"Art. 199-A. A sentença que deferir a adoção produz 
efeito desde logo, embora sujeita a apelação, que será 
recebida exclusivamente no efeito devolutivo, salvo se 
se tratar de adoção internacional ou se houver perigo de 
dano irreparável ou de difícil reparação ao adotando." 

 
"Art. 199-B. A sentença que destituir ambos ou 
qualquer dos genitores do poder familiar fica sujeita a 
apelação, que deverá ser recebida apenas no efeito 
devolutivo." 
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"Art. 199-C. Os recursos nos procedimentos de adoção 
e de destituição de poder familiar, em face da 
relevância das questões, serão processados com 
prioridade absoluta, devendo ser imediatamente 
distribuídos, ficando vedado que aguardem, em 
qualquer situação, oportuna distribuição, e serão 
colocados em mesa para julgamento sem revisão e com 
parecer urgente do Ministério Público." 

 
"Art. 199-D. O relator deverá colocar o processo em 
mesa para julgamento no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, contado da sua conclusão.  
 
Parágrafo único. O Ministério Público será intimado da 
data do julgamento e poderá na sessão, se entender 
necessário, apresentar oralmente seu parecer." 

 
"Art. 199-E. O Ministério Público poderá requerer a 
instauração de procedimento para apuração de 
responsabilidades se constatar o descumprimento das 
providências e do prazo previstos nos artigos 
anteriores." 

 
"Art. 208. .............................................................  
............................................................................ 

 
"IX - de ações, serviços e programas de orientação, 
apoio e promoção social de famílias e destinados ao 
pleno exercício do direito à convivência familiar por 
crianças e adolescentes." (NR) 

 
"Art. 258-A. Deixar a autoridade competente de 
providenciar a instalação e operacionalização dos 
cadastros previstos no art. 50 e no § 11 do art. 101 desta 
Lei: 
Pena - multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 3.000,00 
(três mil reais).  
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Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas a 
autoridade que deixa de efetuar o cadastramento de 
crianças e de adolescentes em condições de serem 
adotadas, de pessoas ou casais habilitados à adoção e de 
crianças e adolescentes em regime de acolhimento 
institucional ou familiar." 

 
"Art. 258-B. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente 
de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de 
efetuar imediato encaminhamento à autoridade 
judiciária de caso de que tenha conhecimento de mãe 
ou gestante interessada em entregar seu filho para 
adoção: 
Pena - multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 3.000,00 
(três mil reais).  
 
Parágrafo único. Incorre na mesma pena o funcionário 
de programa oficial ou comunitário destinado à garantia 
do direito à convivência familiar que deixa de efetuar a 
comunicação referida no caput deste artigo." 

 
"Art. 260. ............................................................ 
............................................................................ 
 
§ 1º-A. Na definição das prioridades a serem atendidas 
com os recursos captados pelos Fundos Nacional, 
Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, serão consideradas as disposições do 
Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos 
Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência 
Familiar, bem como as regras e princípios relativos à 
garantia do direito à convivência familiar previstos 
nesta Lei.  
............................................................................. 
 
§ 5º A destinação de recursos provenientes dos fundos 
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mencionados neste artigo não desobriga os Entes 
Federados à previsão, no orçamento dos respectivos 
órgãos encarregados da execução das políticas públicas 
de assistência social, educação e saúde, dos recursos 
necessários à implementação das ações, serviços e 
programas de atendimento a crianças, adolescentes e 
famílias, em respeito ao princípio da prioridade 
absoluta estabelecido pelo caput do art. 227 da 
Constituição Federal e pelo caput e parágrafo único do 
art. 4º desta Lei." (NR) 

 
 
     Art. 3º A expressão "pátrio poder" contida nos arts. 21, 23, 
24, no parágrafo único do art. 36, no § 1º do art. 45, no art. 49, 
no inciso X do caput do art. 129, nas alíneas "b" e "d" do 
parágrafo único do art. 148, nos arts. 155, 157, 163, 166, 169, 
no inciso III do caput do art. 201 e no art. 249, todos da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, bem como na Seção II do 
Capítulo III do Título VI da Parte Especial do mesmo Diploma 
Legal, fica substituída pela expressão "poder familiar".  
 
     Art. 4º Os arts. 1.618, 1.619 e 1.734 da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002 - Código Civil, passam a vigorar com a 
seguinte redação:  
 

"Art. 1.618 A adoção de crianças e adolescentes será 
deferida na forma prevista pela Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente." 
(NR) 

 
"Art. 1.619 A adoção de maiores de 18 (dezoito) anos 
dependerá da assistência efetiva do poder público e de 
sentença constitutiva, aplicando-se, no que couber, as 
regras gerais da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - 
Estatuto da Criança e do Adolescente." (NR) 
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"Art. 1.734 As crianças e os adolescentes cujos pais 
forem desconhecidos, falecidos ou que tiverem sido 
suspensos ou destituídos do poder familiar terão tutores 
nomeados pelo Juiz ou serão incluídos em programa de 
colocação familiar, na forma prevista pela Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente." (NR) 

 
     Art. 5º O art. 2º da Lei nº 8.560, de 29 de dezembro de 
1992, fica acrescido do seguinte § 5º, renumerando-se o atual § 
5º para § 6º, com a seguinte redação:  
 

"Art. 2º ................................................................. 
............................................................................ 
 
§ 5º Nas hipóteses previstas no § 4º deste artigo, é 
dispensável o ajuizamento de ação de investigação de 
paternidade pelo Ministério Público se, após o não 
comparecimento ou a recusa do suposto pai em assumir 
a paternidade a ele atribuída, a criança for encaminhada 
para adoção. 
 
§ 6º A iniciativa conferida ao Ministério Público não 
impede a quem tenha legítimo interesse de intentar 
investigação, visando a obter o pretendido 
reconhecimento da paternidade." (NR) 

 
     Art. 6º As pessoas e casais já inscritos nos cadastros de 
adoção ficam obrigados a frequentar, no prazo máximo de 1 
(um) ano, contado da entrada em vigor desta Lei, a preparação 
psicossocial e jurídica a que se referem os §§ 3º e 4º do art. 50 
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, acrescidos pelo art. 2º 
desta Lei, sob pena de cassação de sua inscrição no cadastro.  
 
     Art. 7º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a sua 
publicação.  
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     Art. 8º Revogam-se o § 4º do art. 51 e os incisos IV, V e VI 
do caput do art. 198 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
bem como o parágrafo único do art. 1.618, o inciso III do caput 
do art. 10 e os arts. 1.620 a 1.629 da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002 - Código Civil, e os §§ 1º a 3º do art. 392-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943.  
 

Brasília, 3 de agosto de 2009; 188º da Independência e 121º 
da República.  
 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
 

––––– • • • • • ––––– 
 

DECRETO Nº 6.690, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2008 
 

Institui o Programa de Prorrogação da 
Licença à Gestante e à Adotante, 
estabelece os critérios de adesão ao 
Programa e dá outras providências.  

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição 

que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo 
em vista o disposto no art. 2º da Lei nº 11.770, de 9 de 
setembro de 2008,  
 

DECRETA:  
 
     Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Administração Pública 
federal direta, autárquica e fundacional, o Programa de 
Prorrogação da Licença à Gestante e à Adotante. 
 
     Art. 2º Serão beneficiadas pelo Programa de Prorrogação da 
Licença à Gestante e à Adotante as servidoras públicas federais 
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lotadas ou em exercício nos órgãos e entidades integrantes da 
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. 
 
     § 1º A prorrogação será garantida à servidora pública que 
requeira o benefício até o final do primeiro mês após o parto e 
terá duração de sessenta dias.  
 
     § 2º A prorrogação a que se refere o § 1º iniciar-se-á no dia 
subseqüente ao término da vigência da licença prevista no art. 
207 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ou do 
benefício de que trata o art. 71 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991. 
 
     § 3º O benefício a que fazem jus as servidoras públicas 
mencionadas no caput será igualmente garantido a quem adotar 
ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, na 
seguinte proporção: 
 
     I - para as servidoras públicas em gozo do benefício de que 
trata o art. 71-A da Lei nº 8.213, de 1991:  
 a) sessenta dias, no caso de criança de até um ano de 
idade;  
 b) trinta dias, no caso de criança de mais de um e menos 
de quatro anos de idade; e  
 c) quinze dias, no caso de criança de quatro a oito anos 
de idade.  
 
     II - para as servidoras públicas em gozo do benefício de que 
trata o art. 210 da Lei nº 8.112, de 1990:  
 a) quarenta e cinco dias, no caso de criança de até um ano 
de idade; e  

b) quinze dias, no caso de criança com mais de um ano de 
idade.  

 
     § 4º Para os fins do disposto no § 3º, inciso II, alínea "b", 
considera-se criança a pessoa de até doze anos de idade 
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incompletos, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990.  
 
     § 5º A prorrogação da licença será custeada com recurso do 
Tesouro Nacional.  
 
     Art. 3º No período de licença-maternidade e licença à 
adotante de que trata este Decreto, as servidoras públicas 
referidas no art. 2º não poderão exercer qualquer atividade 
remunerada e a criança não poderá ser mantida em creche ou 
organização similar. 
 
     Parágrafo único. Em caso de ocorrência de quaisquer das 
situações previstas no caput, a beneficiária perderá o direito à 
prorrogação, sem prejuízo do devido ressarcimento ao erário. 
 
     Art. 4º A servidora em gozo de licença-maternidade na data 
de publicação deste Decreto poderá solicitar a prorrogação da 
licença, desde que requerida até trinta dias após aquela data.  
 
     Art. 5º Este Decreto aplica-se à servidora pública que tenha 
o seu período de licença-maternidade concluído entre 10 de 
setembro de 2008 e a data de publicação deste Decreto.  
 
     Parágrafo único. A servidora pública mencionada no caput 
terá direito ao gozo da licença pelos dias correspondentes à 
prorrogação, conforme o caso.  
 
     Art. 6º O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
poderá expedir normas complementares para execução deste 
Decreto.  
 
     Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 

Brasília, 11 de dezembro de 2008; 187º da Independência e 
120º da República.  
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LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

 
––––– • • • • • ––––– 
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